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KEDVES TESTVÉREIM! 

1. Bevezetés 

„Ezeréves” történet, talán ti is hallottátok már, hogy egy gyülekezet egyszer kül-
döttséget menesztett egyházkerületének püspökéhez. Panaszuk volt a lelkészük 
ellen. Megérkeztek a püspökhöz, aki megkérdezte tőlük: No, mi a gondjuk a pap-
jukkal? Rövid csend után a gondnok kibökte a problémát: Hát, mindig ugyanarról 
beszél. A püspök nem értette a dolgot. Mire egy másik presbiter megmagyarázta 
a problémát: Hát, minden vasárnap Jézus Krisztusról prédikál. 

Nos, kedves Testvérek, szomorúan és előre bevallom nektek, hogy ezen a pünkös-
dön sem fogtok másról hallani tőlem, mint Krisztusról. Mert pünkösdön, a Szentlélek 
ünnepén, sem tehetek mást, mint amire a Lélek indít: mert a Szentlélek egyik leg-
fontosabb küldetése az, hogy Krisztushoz, a Megmentőhöz vezessen bennünket. 

De, hogy mégse kelljen küldöttséget menesztenetek a Püspök úrhoz, azért ezen az 
ünnepen egy ritkán olvasott történetet szeretnék elétek hozni. Egy olyan történetet, 
amiről keveset prédikálunk. S mivel hiszem, hogy ehhez a történethez is Isten Lelke 
vezetett, hát nem tehetek mást, mint 2021 Pünkösdjén erről prédikálok. Hallgassá-
tok szavaimat, ne csak, mint emberi szavakat, hanem mint Isten beszédét is! Kö-
szönöm! 

2. Efezus 

Mai történetünk akkor játszódott, amikor Pál Efezusba érkezett. Ebben a városban 
az apostol azután éveket töltött, és történetünk kezdetén még nem is sejti, mennyi 
nehézség várja majd az ókori világ egyik jelentős városában. Mert Efezust az ókori 
világban „Kis-Ázsia piacának” vagy „Ázsia kincstárának” nevezték. S a város messzi 
földön híres volt Artemisznek, a termékenység istennőjének emelet hatalmas 
templomáról, ami az ókori világ hét csodájának egyike volt. 

Pál tehát ebbe a városba érkezett, és ahogyan olvastuk, mindennek a kezdetén 
találkozott 12 különös emberrel, akikkel valószínűleg nemcsak néhány percet, ha-
nem talán hosszabb időt tölthetett. 

3. Kik ezek? Milyen tanítványok?  

Lukács csak úgy nevezi őket: tanítványok. Sok vitának adott alapot az, hogy ki is 
voltak ezek az emberek. Kinek a tanítványai voltak ők. A bibliai szöveg nem ad 
pontos választ erre a kérdésre, de magam a konzervatív álláspontot képviselem, 
amikor azt mondom, hogy olyan emberekről van szó itt, akik nem voltak keresz-
tyének, még nem voltak tehát Krisztus követői. 
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A „tanítvány” kifejezést itt Lukács egy csoport megnevezésére használja, embe-
rekre, akik elkötelezték magukat valamilyen tanítás mellett, követői lettek valaki-
nek, mint később megtudjuk Keresztelő Jánosnak, de ez szintén kiderül, egy fontos 
dolog hiányzott az életükből: a Szentlélek ajándéka. A Szentélek ajándéka, amit 
minden hívő ember megkap akkor, amikor Krisztusra bízza az életét. 

4. Emberek, valahol félúton 

Elgondolkoztató ezeknek az embereknek a helyzete. Hiszen ismerték Keresztelő 
Jánost, bizonyára magukévá tették tanítását, hiszen azt vallják, hogy felvették Já-
nos keresztségét. De nem ismerték azt, akire Keresztelő János egész szolgálata 
mutatott, akiről ő úgy beszélt: „Utánam jön az, aki hatalmasabb nálam. Arra sem 
vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek tite-
ket, ő azonban Szentlélekkel fog megkeresztelni.” Mk. 1,7-8.  

De ez a 12 jánosi tanítvány semmit sem tud Jézusról, az Ő földi életéről, a Megváltó 
haláláról, feltámadásáról, és fogalma sincs a Pártfogó Szentlélek eljöveteléről. 

Valószínű, hogy Pál egy kisebb időt töltött ezek között az emberek között. Látta az 
életüket, és bennük olyan emberekkel találkozott, akik nagyon hasonlítottak más 
keresztyénekre, akikkel eddig találkozott. Bizonyos, hogy nagyon kedves és jó em-
berek voltak ezek a tanítványok. Az is biztos, hogy sok mindenben egészen külön-
bözött az életük, szokásaik és gondolkozásuk, mint azoké, akik között éltek. Bizo-
nyos, hogy hitük és kegyességük komolysága is felkeltette Pál érdeklődését.   

De mégis hiányzott az életükből valami. Csak hasonlítottak más keresztyénekre, de 
maguk nem voltak Krisztus tanítványai. Valahol megrekedtek félúton: János és Jé-
zus keresztsége között. 

5. Jó emberek Krisztus és a Lélek nélkül 

Tudjuk, hogy János keresztsége a bűnbánat keresztsége volt. Ezek a tanítványok 
tehát talán személyesen is hallották Keresztelő Jánost, aki Isten elé állította őket, 
szembesített őket bűnös életükkel, és ezek az emberek megbánták a bűneiket, amit 
azután úgy fejeztek ki, hogy a Jordánban megkeresztelkedtek János keresztségé-
vel.  

Valami tehát bizonyosan megváltozott az életükben. Már nem voltak ugyanazok 
az emberek, mint régen. De eljutottak a bűnbánatig, de nem jutottak el addig, aki 
megbocsáthatja a bűnöket. Mert nem ismerték Jézus, akire János egész szolgálata 
előremutatott, aki azért jött e világra, hogy magára vegye a világ bűneit. 

S ez az a lényeges különbség, amit Pál meglátott ezeknek az embereknek az élet-
ében. Valami megváltozott bennük, másként éltek, hittek, gondolkoztak, mint a kör-
nyezetük, de ezt mind emberi erőből tették, mert máshogy nem is tehették, hiszen 
nem volt semmilyen élő kapcsolatuk Krisztussal, és Isten Szentlelke sem munkál-
kodhatott az életükben. 
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6. Szembesülés 

Ez a most olvasott történet 20 évvel Keresztelő János szolgálata után játszódik. 20 
éve életek úgy ezek az emberek, hogy megrekedtek valahol félúton. Egészen ad-
dig, amíg nem találkoztak Pállal, ezek az emberek meg voltak győződve arról, hogy 
minden rendben van az életükbe. Úgy gondolták, hogy semmi sem hiányzik abból. 
A maguk módján hittek Istenben, gyakoroltak valamiféle kegyességet, szilárd ér-
tékrendjük volt, ami messze meghaladta pogány környezetük értékrendjét.  

Aztán egyszer csak megérkeznek Pálék a városukba, és rádöbbentik őket arra, 
hogy az, amit Keresztelő János hirdetett, és az a keresztség, amivel megkeresztel-
kedtek még nem a kezdete volt egy új, egy egész más életnek. Az, ami velük történt 
csak egy lépés volt Krisztus felé, de nem járták végig az utat, és nem jutottak el 
Jézusig! 

7. Motor nélkül 

Az tudjuk, hogy ma már elég felmennünk az internetre, és bármit megrendelhetünk 
online. A hűtőtől a mosógépig, a cipőtől a zakóig, bármit. De az elmúlt időben szem-
besültem azzal, hogy már autót is lehet online vásárolni. El sem kell menni egy au-
tószalonba, belépsz a szalon weboldalára, kiválasztod a márkát, összeállítod mi-
lyen legyen az új autód, a papírokat is elkészítik helyetted, majd egy megbeszélt 
időpontban házhoz szállítják neked az új autódat.  

Képzeld el a helyzetet! Megérkezik az új autód. Gyönyörű! Csillog-villog a nap-
fénybe. Beülsz, teleszívod a tüdőt az új autó semmihez sem hasonlítható illatával, 
végig simítod kezedet a vadi új bőrkormányon. Boldog vagy. Életed új autójában 
ülsz. Már a kulcsot sem kell elővenned, csak megnyomsz egy gombot, és indulhat 
is a kaland. Megnyomod az start/stop gombot, és semmi. Újra megteszed, de 
semmi sem történik. Az új, gyönyörű álom autód, amit az imént szállítottak ki a 
házad elé, nem indul. Kiszállsz, kétségbeesetten felnyitod a motorháztetőt, és 
szembesülsz a valósággal. Csak egy pofás kasznit kaptál, de nincsen bene a lé-
nyeg, ami az egészet mozgásba hozná! Hiányzik a motor… 

Bocsánat ezért a példáért, de valahogy így tudom a leginkább leírni mai történe-
tünk tanulságát! Ezek az emberek olyanok voltak, mint a csili-vili új autó motor nél-
kül. Hiányzott az életükből, a hitükből a lényeg, a motor: a Szentlélek.  

S mert Lélek nélkül éltek, hiányzott az életükből Krisztus is. Keresztelő Jánostól hal-
lottak a Lélek ígéretéről, de nem hallották, hogy az ígéret valóság lett. Nem tudtak 
semmit pünkösd csodájáról. S ami még tragikusabb, Lélek nélkül, Krisztushoz, a 
megváltóhoz sem lehetett semmi közük. 

8. Tovább lehet-e lépni?  

Remélem, ez a történet mindannyiunkat arra késztet, hogy önmagunkba nézzünk! 
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Remélem, Pál kérdései bennünket is szíven találnak: „Kaptatok-e Szentlelket, ami-
kor hívőkké lettetek? És milyen keresztséget kaptatok?” Mert nincsen szomorúbb 
annál, mint amikor valaki évek óta templomba jár, másként él, és másként gondol-
kozik, mint a környezete, gondolkozásában és életében van helye Istennek, de hi-
ányzik a motor: a Lélek, és keresztsége sem több, mint egy gyermekkori emlék. 

Vagy te is olyan vagy, mint ez a 12 efezusi tanítvány? Volt valami lelki élményed 
valamikor, ami valamit változtatott az életeden. Más ember vagy, mint 10 éve voltál. 
Néhány kegyes dolog beépült az életedbe, a gondokozásodba. Elindult az úton, de 
nem mentél végig, mert megrekedtél félúton. 

Ez a történet ezzel szembesít bennünket! És tegyük fel a kérdést: tovább lehet-e 
lépni, abból, amit megszoktunk? S egyáltalán tovább kell-e lépnünk? S a válasz 
nem is lehet kérdés! Ezek az emberek szembesültek a maguk Krisztus- és Lélek 
hiányával. Meghallották és megértették a Pál szavain keresztül őket megszólító Is-
tent: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy 
abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. És nem haboztak, tovább léptek: 
Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És megtörténik 
a csoda, ők is, megtérésük pillanatában részesei lettek a pünkösd csodájának: És 
amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyel-
veken szóltak, és prófétáltak. 

9. Akarsz-e te is részese lenni? 

Kedves Testvérek! Sokan a pünkösdre úgy tekintenek, mint ami valamikor régen 
megtörtént, ami egyszeri és megismételhetetlen csodája a Szentléleknek. A tanít-
ványokra szálló lángnyelvek régen kialudtak, a szélzúgás is elült már. De ha ezt 
hisszük, ezt gondoljuk, akkor nagyobbat nem is tévedhetnénk! Mert pünkösd cso-
dája nem a múlt, hanem az örök jelen, mert a Lélek jelenléte nem a volt, hanem a 
most is VAN.  

A kérdés, hogy te akarsz-e részese lenni, itt és most, ma, ezen az ünnepen pünkösd 
csodájának! Mert Isten nem azt akarja, hogy jó ember légy! Nem azt akarja, hogy 
higgy abban, hogy létezik! Nem azt akarja csupán, hogy élj másként, cselekedj 
másként, mint a környezetedben élők!  

Azt akarja, hogy ne csak bánd az életed bűneit, hanem felszabadulj arra az örömre, 
ami Krisztusban találhat rád! Hogy ne csak létezz valahogy, hanem élj, ragyogj, telj 
meg erővel! Egyszóval: Isten azt akarja, hogy új ember légy! Azt akarja, hogy élj 
Krisztussal és járj a Szentlélek vezetésében! Ámen 


