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Ige:  
ApCsel 1,4-5.8 
4Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az 
Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, 5hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel 
kereszteltettek meg. … 8Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeru-
zsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. 
ApCsel 2,1-13 

 
Bev: Az álláskérelmező 
Akkoriban, amikor még a távíró volt a leggyorsabb távközlési eszköz, egy fiatalember munkára jelentke-

zett, mint morzekód-operátor. 
Az újságban talált egy hirdetést, és jelentkezett a megjelölt címen. Amikor megérkezett, egy nagy, moz-

galmas irodába lépett, amit nagy zaj, csattogás töltött be, és kivehető volt a telegráf hangja is a háttérben. A 
recepciós ablakon egy felirat utasította az álláskérelmezőket, hogy töltsenek ki egy formanyomtatványt, és 
várjanak, amíg beszólítják őket a belső irodába. A fiatalember kitöltötte az űrlapot, és leült a már ott várakozó 
hét jelentkező mellé. Pár perc múlva felállt, odasétált a belső iroda ajtajához, és bement. Természetesen a 
többi várakozó felkapta a fejét, és csodálkozva nézte, mi történik. Arról diskuráltak egymás közt, hogy nem 
hallották, hogy bármelyiküket is szólították volna. Valószínűnek tartották, hogy az a fiatalember, aki bement 
az irodába, hibát követett el, és ki fogják zárni. 

Ám e helyett pár perc múlva a munkaadó kísérte ki a fiatalembert az irodából, és így szólt a többi jelent-
kezőhöz: 

– Uraim, nagyon köszönöm, hogy idefáradtak, de az állás éppen most lett betöltve. 
A többi jelentkező zúgolódni kezdett, majd egyikük felszólalt: - Egy pillanat! Ezt nem értem. Ő jött utol-

sónak közülünk, és mi még csak lehetőséget sem kaptunk az elbeszélgetésre. Mégis ő kapta meg az állást. Ez 
nem tisztességes! 

A munkáltató így válaszolt: - Sajnálom, de amíg itt ültek és várakoztak, a telegráf Morse-jelekkel mindvé-
gig a következő üzenetet kopogta: „Ha érti ezt az üzenetet, jöjjön be. Az állás az öné." Önök közül senki nem 
hallotta vagy nem értette meg az üzenetet. Ez a fiatalember megértette. Övé az állás. 

 
1. Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ezen az ünnepi hétvégén Pünkösd ünnepét a keresztyén 

világ, és mi is ezt ünnepeljük. Mégis azt tapasztalom, hogy nem tudunk igazán elmélyedni ebben az ünnep-
lésben. Egyszerűen nem tudunk igazán úgy elcsendesedni, hogy lelkünk teljességével a Szentlélek Istenre 
figyeljünk, hogy beteljesedjünk a Lélek erejével, és életünk kiteljesedjék az Isten akarata szerint. 

Mi az, ami akadályoz bennünket? Először ezt próbáljuk meg felderíteni. Segít bennünket a Magvető pél-
dázata (Mt 13), hogy megértsük, mi akadályoz bennünket abban, hogy Istenre jobban odafigyeljünk, hogy 
vegyük a Szentlelket. 

Jézus, amikor tanítványainak megmagyarázza a Magvető példázatát, elmondja, hogy nagyon sok ember 
világosan érti az igehirdetést, vagy akár a Bibliában leírtakat is. Sőt, még nagyon sokan helyeselnek is, mond-
ván: a Bibliában csupa olyan dolog van leírva, ami jó az embernek. Még sokan azt is mondják, hogy gyerme-
keiket is beíratják hittanra, hiszen „ott nem tanulnak semmi rosszat, aztán ha felnő a gyerek, majd eldönti, 
hogy akar-e ezzel foglalkozni”. De minden jó szándékuk ellenére mégsem tartják annyira fontosnak Isten 
Igéjét, vagy a keresztyén hitet, hogy e szerint éljék az életüket. Nem ismerik fel, hogy az élet és az örökélet 
Igéjéről van szó. 

Jézus a Magvető példázatában ezt ahhoz hasonlítja, mint amikor az elvetett mag a tövisek és gyomok 
közé esik, ahol a sokféle gyomnövény megfojtja a jó magot, és nem hoz termést. Sokan így vannak, és amikor 
hallják az Igét, akkor azonnal örömmel fogadják azt, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az 
Igét. 
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Mások szíve pedig olyan, mint a példázatbeli köves talaj, ahova az elvetett mag gyökere nem tud mélyen 
behatolni, ezért pusztul el. Igen, sokszor az emberek szíve már túlságosan megkeményedett, és nem nyitott 
mindarra, amit Isten szeretne nekik elmondani. 

 
Hadd legyek egy kicsit konkrétabb. Olyan korban, olyan világban élünk, ahol minden felől nagyon erős 

ingerek érnek bennünket, ezért nagyon magas lesz az ingerküszöbünk.  
I. Sokan például olyan hangosan szeretik hallgatni a zenét, hogy egy-egy koncert után órákig csak kiabálni 

tudnak egymással. Nem veszekszenek egymással, csak egyszerűen a halkabb beszédet már nem hallják meg. 
II. Ha véletlenül elénk kerül egy olyan film, amit 20-30 évvel ezelőtt készítettek, akkor azt látjuk, hogy a 

mai rendkívül eseménydús, és pergő filmekkel ellentétben, azokban alig történik valami. Kimutatták, hogy 
egy mai néző számára akkor élvezetes egy film, ha legalább 3-4 percenként történik benne valami. 

III. Manapság rengeteg olyan dolog van, ami megdöbbent bennünket: a hírműsorok pedig ömlesztve tá-
lalják elénk a döbbenetesebbnél döbbenetesebb eseményeket, és ráadásul egyre vulgárisabban. Szinte bele-
ordítanak a fülünkbe a drámai hírekkel. És gondolatainkba beleégetik az emberi tragédiákról szóló képsoro-
kat.  

Ezért már nem csodálkozunk azon, ha egy istentisztelet nem eléggé mozgalmas és izgalmas a mai ember 
számára. 

IV. Mindezek mellett pedig ott vannak azok az események, betegségek, bajok és gondok, amelyekkel ne-
künk magunknak kell szembe néznünk, mert velünk vagy szeretteinkkel történtek meg. 

V. Az ötödik ok, amit meg szeretnék említeni, hogy naponta milliónyi információval bombáz bennünket 
környezetünk. És ezeknek az információknak csak elenyésző töredéke a valóban értékes hír vagy gondolat. 
De a sok felesleges szó és hír valóságosan eltompítja érdeklődésünket, és a végén már nem is vagyunk kíván-
csiak az értékes és hasznos gondolatokra és hírekre. 

 
2. Testvéreim, nem sorolom tovább azokat az akadályokat, melyek kívülről vagy belülről vannak az éle-

tünkben, hogy ne halljuk meg, mit mond a Lélek a gyülekezetnek vagy személy szerint nekünk. 
Igehirdetésem elején egy történetet meséltem el egy különös állásinterjúról. Emlékszünk, hogy az állás-

interjúra érkező emberek többsége nem a lényegre figyelt. Csupán egyetlen egy volt közöttük, aki meghal-
lotta és megértette, hogy hozzá szólnak, hogy övé lehet az állás. 

Úgy gondolom, hogy a világot nem fogjuk tudni megváltoztatni, és el kell azt fogadnunk, hogy bennünket 
is túl sok információ ér nap mint nap. Viszont az már rajtunk múlik, hogy mire figyelünk oda. Rajtunk múlik, 
hogy a sok szemétre, haszontalan dologra is vevők vagyunk, vagy időben kiszűrjük az igazán fontos dolgokat. 
Rajtunk múlik az, hogy szánunk-e arra időt, hogy elcsendesedjünk, és hogy lelkünket megnyitjuk-e a Szent-
lélek előtt? Legyen erőd kikapcsolni a TV-t, a számítógépet. Keresd meg a helyet és a lehetőséget az Isten 
előtti elcsendesedésre! Mert ez a kulcsa annak, hogy szívünk és lelkünk értékes vagy haszontalan dolgokkal 
töltekezik fel, hogy vesszük-e a Szentlelket vagy sem. 

 
3. A Cselekedetek könyvének elején a tanítványok, az apostolok még egyszer utoljára találkoznak a feltá-

madott Krisztussal mielőtt a mennybe ment volna. Jézus akkor nagyon határozottan beszélt velük. A Biblia 
így fogalmaz: „megparancsolta nekik”. Az apostoloknak nem volt szabad elmenniük Jeruzsálemből, hanem 
meg kellett várniuk az Atya Isten ígéretének beteljesedését. Ez az ígéret arról szólt, hogy a Szentlélek kiárad 
rájuk, és egészen betölti életüket. Ez pedig azt is fogja jelenteni számukra, hogy erőt kapnak a Szentlélek 
által.  

Az apostolok pedig nagyon komolyan vették Jézus parancsát. Attól kezdve, amikor együtt voltak, akkor 
imádkoztak. Kérték és hittel várták az ígéret beteljesedését. Az imádkozás pedig elcsendesítette őket, és fel-
készítette az apostolokat arra, hogy az igazán fontos dolgokra figyelhessenek. 

Megkeresték és megtalálták a helyét és az idejét annak, hogy kizárják a külső zavaró dolgokat, és így 
készek legyenek befogadni Isten Lelkét és mennyei erejét. 

Eddig ott kavargott a szívükben és a gondolataikban, hogyan és miért fogták el Jézust. Egyre csak azon 
gondolkoztak, hogy hamis vádak alapján ítélték halálra, és feszítették őt keresztre. És bizonyára féltek attól 
is, hogy ellenük is hajtóvadászatot indítanak a főpapok. 

Az imádságban való együttlét és elcsendesedés azonban alkalmassá tette az apostolokat arra, hogy újból 
a lényeges dolgokra tudjanak figyelni, hogy lelkükben felkészüljenek a Szentlélek Istennel való szent találko-
zásra. 
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4. Ilyen szent várakozásban jött el Pünkösd napja az apostolok számára. Akkor sem tettek mást, minthogy 
„mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.” Isten Lelke pedig megjelent ott, és kiáradt rájuk. A Lélek 
kiáradásának első jelei pedig a szélroham, a zúgás és a lángnyelvek voltak. Majd ezután az apostolok „külön-
féle nyelveken kezdtek beszélni”. 

Az apostolok annyira lelkesek lettek, hogy ettől kezdve nem bírták magukban tartani a Krisztusról szóló 
evangéliumot, és erről beszéltek mindenkinek, akinek csak tehették. Az sem érdekelte őket, hogy éppen je-
ruzsálemieknek beszélnek, vagy máshonnan jött turistáknak. Csak elmondhassák a jó hírt: Isten megváltotta 
a világot bűneiből Fia, Jézus Krisztus által. 

És az emberek megdöbbentek ezen: voltak, akik azon döbbentek meg, hogy bár nem beszéltek arámul, 
mégis tökéletesen megértették az apostolok igehirdetését a saját anyanyelvükön. Mások pedig csak úgy ér-
tetlenségük okán döbbentek meg. Ismét mások pedig minden megdöbbenés nélkül cinikusan részegesnek 
mondták az apostolokat. 

 
5. Kedves Testvérem, aki ma Pünkösdöt ünnepelsz! Te mi miatt döbbensz meg? És mire van benned nyi-

tottság?  
Rá tudsz-e még csodálkozni arra, hogy Isten ma is cselekszik? Felismered-e azt, hogy Urunk a te életedben 

is cselekszik? Rá tudsz-e csodálkozni arra, hogy Urunk hogyan szólít meg ma is az Ige által, hogyan ad neked 
eligazítást, bátorítást, útbaigazítást? 

Vagy már eltompította lelked érzékenységét ennek a világnak pörgős tempója, hangossága és zajossága? 
Érzékeny vagy-e még az Igére, vagy a gyilkosságok és terrortámadások naponta érkező hírei már érzéketlenné 
és keménnyé tették a szívedet? 

 
Testvérem! Keresd az elcsendesedés lehetőségét. Keresd annak az alkalmát, hogy minden zajt, gondot 

vagy örömöt félretéve tudj imádkozni Istenhez a Szentlélek keresztségéért, mellyel elpecsétel téged is az 
Úristen! 

Adja meg neked és mindnyájunk számára az Isten, hogy eljöjjön hozzánk a Szentlélek, és kapjunk erőt, 
hogy a Krisztus tanúi lehessünk, bármerre járunk, itt Hajdúböszörményben, Debrecenben, Magyarországon, 
sőt a föld végső határáig. Ámen. 

 
 
Loment Péter lelkész 


