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vasárnap 
Ige: ApCsel 2,1-4.37-39.42-47 
1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 
2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az 
egész házat, ahol ültek. 3Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és kü-
lönféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 
37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a 
többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38Péter így válaszolt: Térjetek meg, és 
keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és 
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt 
mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 
42Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtö-
résében és az imádkozásban. 43Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által 
sok csoda és jel történt. 44Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös 
volt. 45Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szük-
ség volt rá. 46Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és 
amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az étel-
ben; 47dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte 
a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 
 
Ef 4,3-6 3igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. 4Egy a test, és 
egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: 5egy az Úr, egy a hit, egy a 
keresztség, 6egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek ál-
tal és mindenekben. 

 
Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
Bev.: Biztosan sokan belegondoltatok abba, hogy mennyire különleges nap a mai ünnepi 

nap.  
1. Természetesen a legfontosabb különlegességét az adja, hogy Pünkösd, a Szentlélek ki-

töltetésének ünnepe van ma. 
2. A második különlegessége mostani ünnepünknek, hogy nagyon közel esik a trianoni 

békediktátum 100. évfordulójához, ami június 4-én van. 
3. A harmadik különlegessége mostani ünnepünknek a karantén feloldása,  hogy végre 

kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba.  
Nézzük ezeket sorban! 
 
1.a. Ha felidézzük az első Pünkösd eseményeit, akkor azt látjuk, hogy a tizenkét tanítvány a 

Húsvét előtti nagyhéten az öröm magasságából, Jézus virágvasárnapi királyi bevonulásából hir-
telen a Nagypéntek mélységébe zuhant. Jézust brutális kegyetlenséggel két köztörvényes bűnö-
zővel együtt kivégezték. Júdásról előző éjjel egyértelműen kiderül, hogy aljas árulóvá lett. El-
adta lelkét 30 ezüstért Jézus ellenségeinek, és elárulta a Mestert. Majd miután nem tudott mit 
kezdeni árulásának lelki terhével, öngyilkos lett.  

Krisztus követőit hirtelen kiközösítették, nem kívánatos személyek lettek. Féltek még a ház-
ból is kimozdulni. Természetesen a tanítványok féltek attól, hogy velük is elbánik a hatalom. 
Ráadásul könnyen el lehet azt képzelni, hogy egyszeriben mintha kirántották volna lábuk alól a 
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szőnyeget, olyan bizonytalanná vált minden. Akiben eddig hittek, és Akit három éven át hűsé-
gesen követtek az nincs velük. 

Természetesen hatalmas megerősítés volt számukra az, amikor Húsvét hajnalán a feltáma-
dott Jézussal találkoztak. Számunkra elképzelhetetlenül nagy dolog lehetett az, hogy a feltáma-
dott Úr 40 napon keresztül találkozott tanítványaival, és még egyszer, utoljára tanítja őket 
szemtől szembe.  

De ezek a napok már az átalakulás és a teljesen új kezdet napjai voltak. Egy fontos időszak 
lezárult számukra, egy új pedig még csak a felszín alatt formálódott. Erről még sejtéseik sem 
voltak. Úgy gondolom, sokat beszélgettek akkor azokban a napokban a tanítványok, amíg vára-
koztak, hogy vajon mi is fog történni? Hogyan fog folytatódni az evangélium terjesztése? Az 
egyre ellenségesebb helyzetben mi az, amit ők tehetnek majd? És mit jelent és hogyan valósul 
meg Jézus ígérete, hogy „veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. 

Majd elérkezett Jézus mennybemenetele, ami egészen biztosan újabb jele volt Krisztus is-
teni mivoltának, és csodás megerősítést jelentett az apostoloknak, de abban is biztos vagyok, 
hogy még mindig nem tudták, mit jelent a Szentlélekkel való közösség, a Lélek keresztsége, 
a Lélekkel való betöltekezés.  

Vártak valamire, mert várniuk kellett, de fogalmuk sem volt, hogy tulajdonképpen mire is 
várnak. 

 
1.b. Majd elérkezett a pünkösd napja, a Páska, vagyis a Húsvét utáni 50. nap. A Páskát követő 

7. hetet követő nap, ami a 2Móz 23,16 szerint aratási ünnep volt. A három fő ünnep közül a 
második volt. Ezen a napon mindnyájan együtt voltak. És ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy 
akkor ott, Jeruzsálemben mindnyájan, akik hittek az Úr Jézusban, együtt voltak.  

Az apostolok engedelmességének jele volt az, hogy együtt voltak Jeruzsálemben. Hiszen 
amikor Jézus utoljára együtt volt velük, közvetlenül mielőtt a mennybe ment volna, akkor meg-
parancsolta nekik, hogy „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígé-
retét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szent-
lélekkel kereszteltettek meg.”  

Ők pedig engedelmeskedtek Neki, és együtt voltak. 
Ez számunkra is nagyon fontos üzenet: Jézus szavának engedelmeskedni, és együtt 

lenni. Együtt lenni Istentiszteleten, bibliaórán, kiránduláson, stb. 
1.c. És amikor eljött a pünkösd napja, akkor bekövetkezett az, amiről Krisztus beszélt nekik. 

Akkor egyszeriben minden világossá és érthetővé vált. Akkor a 11 tanítvány már pontosan 
tudta azt, hogy EZ AZ, AMIRŐL JÉZUS SZÓLT, amire ígéretet tett. Hirtelen értelmet nyert minden 
tépelődés, minden okoskodás és töprengés, hogy vajon mire is kell nekik várni? 

„Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész 
házat, ahol ültek. 3Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és 
leszálltak mindegyikükre. 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezd-
tek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 

Ezt követően az apostolok azonnal prédikálni kezdték azt az üzenetet, amit a Lélek a szí-
vükre helyezett. Így lettek a tanítványokból Jézus küldöttei, követei, azaz apostolai Jeruzsálem-
ben. Az átváltozás megtörtént. A tanítványból tanító lett. Jézust követőből Jézus nagykövete lett, 
aki képes és kész bizonyságot tenni, hitvallást tenni és beszélni arról, amit az Úr a szívére he-
lyezett. Mert a cél, hogy az üdvösség örömüzenete másokhoz is eljusson, hogy minél többen 
átadják szívüket és életüket Krisztusnak. 

Így lett az apostolok prédikációja életet megújító, újjáteremtő és üdvösségre segítő igehir-
detéssé az első Pünkösdkor. 

1.d. Hamarosan azonban még valami végérvényesen megváltozott számukra: Jeruzsálem, a 
szent város. Ahogy a gyülekezet szaporodott az üdvözülőkkel, úgy lett egyre kirekesztőbb a val-
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lási elit és végül Jeruzsálem városa is. Az apostolok és a Krisztus-hívők közül egyre többen el-
hagyták a várost, és más vidékekre, más városokba mentek, hogy ott is hirdessék a megtérés és 
az üdvösség evangéliumát.  

Ebből azonban az is következett, hogy az első és egyetlen keresztyén gyülekezet mellett 
máshol is létrejöttek keresztyén gyülekezetek, melyekben azonban már nem a zsidó-keresztyé-
nek voltak többségben, hanem a nem-zsidókból lett keresztyének. Ez nagy vitákat és majdnem 
szakadást eredményezett – erről is olvashatunk az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvben. (11. 
rész) 

Ezen a ponton szeretnék utalni Pál apostol szavaira, amit az Efézusi gyülekezetnek írt: 
3igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. 4Egy a test, és egy a 
Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: 5egy az Úr, egy a hit, egy a ke-
resztség, 6egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által 
és mindenekben.  Így lehet feloldani és elfogadni a különbségeket. 

Világossá vált, hogy a fizikai egység nem tartható fenn. De ez nem jelentheti azt, hogy a 
Szentlélek által nem lehet, vagy nincs egység a különböző helyeken, országokban és városokban 
élő Krisztus-követők között. A Szentlélek áthidalja a különbözőségeket, és egységet teremt. 

Amikor az Emberek olyanok akartak lenni, mint Isten, akkor Isten megbontotta közöttük az 
egységet, hogy ne jussanak a rosszban egyetértésre. Az első Pünkösdkor pedig újraépítette az 
egységet a Szentlélek által azok között, akik bár különböző származásúak és különböző nyelve-
ken beszélnek. 

A pünkösdi nyelvcsoda az egység csodája. 
 
2.a. Kedves Testvérek! A második különlegessége mostani ünne-pünknek, hogy nagyon 

közel esik a trianoni békediktátum 100. évfordulójához, ami június 4-én van. 
Magyarságunknak, magyar nemzetünknek legnagyobb tragédiája a 100 évvel ezelőtti nem-

zetszakadás, ami a Trianoni békediktátum következménye. Sokáig azt hitték, azt hittük, hogy 
ilyen szörnyű igazságtalanság nem történhet meg. Mégis megtörtént. 

Sokáig abban reménykedtünk, hogy ez csupán átmeneti állapot, amit néhány év után bizto-
san felül fognak vizsgálni. De nem így történt. Már 100 éve így van. 

Aztán ígértek nekünk jogokat, melyeket megtarthatunk Romániában, Jugoszláviában, Cseh-
szlovákiában, de hazudtak nekünk reggel, éjjel, meg este. És ez a hazugság oly sokszor megtör-
tént már – amikor elfordulunk Istentől, és emberek hízelgő szavaiban bízunk, akkor mindig ki-
derül, hogy megint becsapnak bennünket, és megint hazudnak nekünk reggel, éjjel, meg este. 

 
Sajnos az eredmény nem maradt el, a szörnyű eredmény: hazánk területének és lakosságá-

nak 2/3-át elcsatolták tőlünk. Az elcsatolt területeken a lakosság 30 %-a magyar volt. Közülük 
pedig mintegy 1 millió református került határokon túlra. 

Több millió magyart szakítottak el egymástól. Úgy lettek nem kívánatos személyekké vére-
ink, hogy ki sem mozdultak otthonaikból. Gyűlöletessé vált drága anyanyelvünk, amit Bácská-
ban, Bánátban, a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Partiumban is beszéltek, és beszélnek 
mind a mai napig. 

 
2.b. Nem tudom, mit hoz a jövő. Nem tudom, hogy létrejön-e újból hazánk fizikai egysége. 

Nem kaptam erről kijelentést, és próféta sem vagyok. Hálát adok azonban azért, hogy létrejö-
hetett 2009. május 22-én a reformátusok egysége. A határon túli református egyházak és a Ma-
gyarországi Református Egyház között létrejöhetett a szervezeti és jogi egység, és így immár 
11 éve újból van Magyar Református Egyház. Formálódik a Lélek egysége, amiről Pál apostol 
írt Efézusba: 3igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. 4Egy a 
test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: 5egy az Úr, egy a hit, 
egy a keresztség, 6egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és minde-
nek által és mindenekben. 
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3.a. Kedves Testvéreim a Krisztusban – a  harmadik különlegessége mostani ünnepünknek 

a karantén feloldása,  hogy végre kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. 
Ez a kényszerű intézkedés a koronavírus-járvány megfékezés érdekében azonban elszakí-

totta egymástól az embereket. Nagyon sokan teljesen magukra maradtak. És ez sajnos akkor is 
igaz, ha a családtagok, a rokonok, vagy az önkormányzat által kirendelt emberek rendszeresen 
látogatták őket, mert ők mégis úgy érezték, hogy magukra maradtak, hogy el lettek szakítva a 
külvilágtól, a másik embertől, a gyermeküktől, az unokától, akiket nem ölelhettek át az elmúlt 
10 hétben.  

Sokan fájdalmasan megszenvedték a karantént. És tudom, vannak, akik számára ez végze-
tessé vált, noha nem betegedtek meg. 

 
3.b. Most azonban Istennek hála lassan visszatérhetünk az igazi közösségekbe. A kérdés az, 

hogy visszatalálunk-e az igazi közösségekbe? Rátalálunk-e újra azokra a valódi közösségekre, 
melyeknek nem is olyan régen még aktív tagjai voltunk? Együtt lehetünk újra. De tudunk, aka-
runk-e újra együtt lenni?! 

Az igazi közösséggel, az élő közösséggel a Szentlélek fon egybe bennünket. Az Isten Lelke 
képes áthatolni bezárt ajtókon és lezárt határokon anélkül, hogy terjesztené a korona-vírust. 
Urunk elküldi ma is, hozzád is az Ő Lelkét, hogy összekössön önmagával, és összekössön mind-
azokkal, akik hisznek Benne. 

Ebben a helyzetben azonban neked is tenned kell valami fontosat. Ahogy egykor a tanítvá-
nyok, az apostolok felismerték, hogy mit kell tenniük, úgy neked is, nekem is fel kell ismernünk, 
hogy mit tehetünk: együtt kell lennünk és egy akarattal kell imádkoznunk azért, hogy 
Urunk rajtunk is teljesítse be ígéretét. 

Ahogy Pál írja: 3igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. 4Egy 
a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: 5egy az Úr, egy a 
hit, egy a keresztség, 6egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és min-
denek által és mindenekben. 

 
Befejezésül szeretném az ige üzenetét összefoglalni. Láttuk a Lélek egységét, az egységet 

formáló Szentlélek munkáját  
1. az első keresztyének között,  
2. majd a Trianoni diktátum által szétszakított magyarság között és a reformátusság 

között, 
3. végül pedig itt, Böszörményben a gyülekezetünkben.  

Urunk célja és terve az velünk, hogy a Szentlélek által egységben legyünk. Nem egyformák, 
hanem Lélekben egyek. Tartozhatunk akár a Kálvin térhez, akár a Bocskai térhez, vagy más 
Krisztusban hívő felekezethez és közösséghez, és mégis lehetünk egyek a Szentlélek által. Ahogy 
a Jeremiás könyvében olvassuk: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –
: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (Jer 
2,11) Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


