
Hogyan folytatódik a te egyháztörténeted? 
 

Alkalom: vasárnap de. 
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Ige: ApCsel 2,37-41 
1Tim 6, 12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást 
tettél szép hitvallással sok tanú előtt. 

 
Bev.: Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Tegnap volt a Hirdesd az Igét egyházkerületi program-

sorozat egyik nagyszabású rendezvénye, a Generációk közti találkozó, melynek Gyülekezetünk adott otthont. 
Hetek óta készültünk erre a napra, és sok mindenkivel egyeztettünk: a Püspök úr által megbízott koordiná-
torral, Esperes úrral, az egyházmegye lelkészeivel, gyülekezetünk számos tagjával, iskolánk tanáraival, a pol-
gármesteri hivatallal, a városi TV-vel, és a konyhával. 

Tegnap délután 5 óra tájban, amikor az utolsó munkatársunk is elment, akkor először megkönnyebbülést 
és megnyugvást éreztem, hogy „ez is jól sikerült, és túl nagy bakit talán nem követtünk el”.  

Aztán kiderült, hogy mégsem tudom, gondolataimat a következő feladatra fordítani. Újból és újból az 
elhangzott előadások és bizonyságtételek jutottak eszembe. Sőt, családommal is sokáig erről beszélgettünk. 

Elhatároztam, hogy vacsora után a vasárnapi igehirdetésre fogok csak koncentrálni, mert nem lehet, hogy 
készületlenül menjek fel a szószékre prédikálni. De amikor elolvastam a mai újszövetségi igeszakaszt a Csele-
kedetek könyvének 2. fejezetéből, megértettem, hogy a mai igehirdetést nem lehet és nem is szabad elvá-
lasztani a tegnapi Generációk közti találkozótól, mert ma folytatódik az én egyháztörténetem, és folytatódik 
a te, a mi egyháztörténetünk. 

 
1. Úgy kezdődik ez a felolvasott igeszakasz: „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és 

ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, atyámfiai/testvéreim, férfiak?” (2,37) 
Péter és a többi apostol ugyanis bizonyságot tett a Szentlélek Isten munkájáról, a Jézus Krisztusban való 

hitükről, az Atya Isten Megváltó munkájáról. Másként kifejezve ezek a tanítványból lett apostolok elbeszélték 
az ő saját egyháztörténetüket az ünnepre összegyűlt sokaságnak. Elmondták azt, hogy az Atya Isten csodákkal 
és jelekkel hitelesítette a názáreti Jézust. És elmondták azt is, hogy mit tettek az emberek Jézus Krisztussal, 
hogy megölték Őt.  

Isten azonban nem szenvedett kudarcot Nagypénteken, számára Fia, Jézus kivégzése nem volt vereség, 
hanem az emberek üdvösségéért meghozott áldozat volt, és győzelem a Sátán felett. És Húsvét hajnalán fel-
támasztotta Jézust azért, hogy ezt az áldozatot és győzelmet ki tudja teljesíteni. 

 
Szóval, amikor az apostolok elmondták a jeruzsálemi sokaságnak a saját egyháztörténetüket, akkor az ő 

bizonyságtételük megszólította az embereket, megérintette a szívüket. Azt érezték, hogy az életük nem foly-
tatódhat úgy tovább, ahogy eddig éltek. Azt ismerték fel, hogy eddig szüntelenül távolodtak az Úrtól, és ez a 
távolodás nem folytatódhat. 

A Szentlélek Isten munkája volt az, hogy mostantól teljes szívvel közeledni akartak Istenhez. Felismerték 
azt, hogy eddig nem Isten akarata és jó tetszése szerint éltek, de mostantól az lett szívük vágya, hogy az Úr 
akarata szerint éljenek. 

Világosan látták saját életük kudarcát, és megértették az, hogy Isten akarata szerint kellene élniük. Egy 
dolgot azonban nem tudtak, nem láttak még tisztán: mit tegyenek? Még nem látták a célhoz elvezető utat. 

 
2. : Mit tegyünk, atyámfiai/testvéreim, férfiak?” – kérdezték őszintén. Erre pedig egyetlen helyes és jó 

válasz létezik: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bo-
csánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”  

Megtérés és a Szentlélek általi megkeresztelkedés Jézus Krisztus nevében. Bűnbánat, bűnvallás és elkö-
teleződés Isten iránt –ez az, amit ma is megtehetünk, amit meg kell tennünk.  

Tudom, most van, akinek az jár a fejében, hogy hát engemet még akkor megkereszteltek, amikor még 
pici baba voltam. Ez igaz, és hiba lenne újra megkeresztelkedni.  

Testvéreim! Értsük jól ezt az Igét! A keresztségnek és a keresztelésnek nem az a lényege, hogy külsőleg 
történjen meg, és nagyon leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy vizesek legyünk, hanem az, hogy szívünk szerint 
elkötelezzük magunkat Krisztus követésére, az Úristen iránti engedelmességre. 
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Az ószövetségi korban Isten szövetségének a jele a körülmetélkedés volt. Sokan azonban csak egy szo-
kásként, vallási rituáléként gyakorolták a körülmetélkedést. Ezért figyelmeztette a népet Isten még a pusztai 
vándorlás alatt az 5Móz 10,16-ban: „Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé kemény 
nyakúak!” 

Ugyanígy az újszövetségi korban Isten iránti engedelmességgel és Krisztus követésére való elkötelező-
déssel tölthetjük meg tartalommal a keresztséget. 

Erre a szív szerinti elköteleződésre pedig újból és újból szüksége van azoknak is, akik egyszer már át-
adták az életüket Krisztusnak és megtértek. 

 
3. Akkor ott Jeruzsálemben a Szentlélek cselekvésre indította az embereket. Meg akartak változni. Meg 

akarták jobbítani az életüket. Életükben talán most először úgy akartak élni, hogy Isten kedvét és örömét lelje 
bennük. 

Olyan jó megérteni azt az Igéből, hogy Isten egyáltalán nem szűkmarkú. Ellenkezőleg! Áldásait bőségesen 
akarja kiárasztani ránk. Azt olvastuk a 39. versben: Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké 
is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 

 
Testvérem! Tiéd Isten ígérete az üdvösségről és az örökéletről. Tiéd Isten ígérete arról, hogy Ő nem hagy 

el téged, hanem veled van minden nap a világ végezetéig. 
Én hiszem és meg vagyok arról győződve, hogy folytatódik a te egyháztörténeted is. Isten nem mondott 

le rólad sem. Része vagy az Ő tervének, mert szeret téged.  
Azonban tedd föl magadban a kérdést: hogyan folytatódik az én egyháztörténetem? Hogyan tudok egyre 

nagyobb hűséggel részt venni Isten szövetségében? Hogyan tudom Megváltó Uramat, Jézust ma jobban kö-
vetni, mint ahogy tegnap tettem? 

 
4. A pünkösdi történet úgy folytatódott, hogy meglehetősen sokan voltak, akik hallgattak Péter apostol 

szavára. Azt, hogy komolyan gondolták, hogy mostantól kezdve Istennek tetsző életet fognak élni, azzal fe-
jezték ki, hogy szívük teljességével elkötelezték magukat Jézus követésére.  

Sokan, kb. 3000 ember élete vett akkor 180 fokos fordulatot. Akiknek az élete eddig távolodott Istentől, 
azon a Pünkösdön Isten felé fordult. 

 
Tegnap a csoportbeszélgetésen valaki elmondta azt, hogy gyermekkorában még teli volt a templom. És 

tudom, nagyon sokunkat elszomorít az, hogy ma nemcsak, hogy nincs tele a templom, hanem sokszor nagyon 
kevesen vagyunk. Ez engem is mindig bánt. 

De próbáljunk megérteni egy fontos dolgot: nem az a legnagyobb baj, hogy üresek a padok a templom-
ban, hanem az, hogy az emberek többsége nem ismeri Jézus Krisztust, mint Megváltót, és nem hisz igazán 
Istenben sem. Az az igazán nagy baj, hogy az emberek Isten nélkül akarják élni az életet. Az a baj, hogy sokan 
úgy gondolják, Isten valamitől meg akarja őket fosztani, valamit el akar venni tőlük. A fejekben nincs tiszta 
kép arról az Istenről, Akinek létezésüket köszönhetik. 

 
Az első Pünkösdkor, az a 3000 ember azt ismerte fel, hogy Isten semmit nem akar tőlük elvenni, hanem 

áldásaival meg szeretné gazdagítani az életüket. Ajándékozó és kegyelmes Istenünk van – ezt értették meg. 
 
Akik pedig megtértek, és átadták életüket az Úrnak azok: 

1. Célt kaptak, amiért élhettek, 
2. Erőt kaptak, amely által élhettek, 
3. Embereket kaptak, akikkel élhettek, 
4. Elveket kaptak, melyek szerint élhettek, 
5. Hivatást kaptak, aminek élhettek. 

Erről szól a következő igeszakasz, amit már nem olvastam fel. 
 
5. Befejezésül hadd meséljek el történetet:  
Egyszer egy kislány meglátott a kirakatban egy gyöngysort. Addig kérlelte édesanyját, míg végre meg-

ígérte, hogy ha rendszeresen segít neki a házimunkában, akkor a zsebpénzéből megveheti a gyöngysort. Két 



 3 

héttel később aztán a vágyva vágyott gyöngysor az övé lett. Édesanyja csak azt kérte, hogy azért fürdéskor 
vegye le, nehogy azok a gyöngyök zöldre színezzék a nyakát, amikor vizesek lesznek. 

Jennynek – mert így hívták a kislányt – az apukája, minden este lefekvéskor mesélni szokott kislányának. 
Egyik este, amikor vége lett a mesének, így szólt hozzá: 

- Szeretsz engem, Jenny? 
- Hát persze, hogy szeretlek apu! – felelt Jenny. 
- Akkor add nekem a gyöngysorodat! – mondta az apja. 
Jenny meglepődve így kiáltott fel: 
- Jaj, apu, csak a gyöngysort ne! Neked adom a hercegnőt, vagy a fehér lovacskát, vagy bármi mást! 
- Semmi baj, Kincsem! Apu szeret téged. Jó éjt! – ezzel puszit nyomott az arcára. 
Eltelt egy hét, amikor a kislány apukája újra azt kérte Jennytől, hogy adja oda neki az új gyöngysor nyak-

láncát. A kislány most más kedvenc játékokat ajánlott a gyöngysor helyett. 
Néhány nappal később, amikor este az apa bement a kislányához, hogy meséljen, Jenny arcán egy könny-

csepp gördült le. Nem szólt semmit, csak odanyújtotta összezárt kezét apukája felé, és a kezébe tette a 
gyöngysort. 

- Tessék, apu, neked adom! 
Jenny apukája is elérzékenyült. Elvette a nyakláncot, majd a másik kezével a zsebébe nyúlt, elővett egy 

kék bársonydobozt, és átnyújtotta a kislánynak. 
Amikor Jenny kinyitotta, egy csodaszép igazgyöngy-nyakláncot talált benne. (Fején a szöget 4.) 
 
Pál így bíztatja fiatal munkatársát és barátját, Timóteust: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg 

az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. 
A megtérés olyan az életünkben, mint egy harc: kavarognak és viaskodnak fejünkben a gondolatok. Egy-

szerre érvelünk mindazok a dolgok mellett, melyek eddig részei voltak az életünknek, és vágyakozunk úgy 
élni, ahogy Isten kéri tőlünk. Egyszerre van bennünk valamilyen félelem a hittől és Krisztus követésétől, de 
ugyanakkor tudjuk, hogy csak így érdemes élni, hogy elfogadjuk Krisztust Megváltónak és Szabadítónak. 

A megtérés olyan, mint egy harc, melyben a régi meg akar maradni, és mi megpróbáljuk megtartani a 
régit, de már ott van az új, egy sokkal jobb élet ígérete. Ott van Isten ajándéka, ami sokkal értékesebb, csak 
végre el kellene fogadni, hogy egészen a miénk lehessen. 

 
Nyisd ki a kezed, és tedd le mennyei Atyád kezébe azt, amihez most nagyon ragaszkodsz, és fogadd el azt 

az ajándékot, amit adni akar neked, amivel meg akarja gazdagítani az életedet! Ámen. 
 
 
Loment Péter lelkész 


