
Gyümölcstermő élet a Szentlélek által 
 

Alkalom: Pünkösd 1. 
Dátum: 2021.05.23. 

Ige: 1Kor 12,1-11 
Gal 5,22-23 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 

 
Kedves Testvérek! Ünneplő Gyülekezet! 
1. Az elmúlt napokban bibliaórákon, bűnbánati istentiszteleteken a Szentlélekről volt szó. Sőt, még 

otthoni beszélgetésekben is. Próbáltuk jobban megérteni, hogy ki is valójában a Szentlélek? Illetve arról 
is együtt gondolkodtunk, hogy mit csinál a Szentlélek? Hogy mi a haszna a Lélek munkájának?  

Hogy én magam is jobban megértsem ezeket a nagyon fontos kérdéseket, megpróbáltam utána ol-
vasni a Bibliában, és arra csodálkoztam rá, hogy milyen sok igében van szó a Szentlélekről, az Isten Lel-
kéről. 

Az Igék közül messze magasan kiemelkedik a Cselekedetek könyvének 2. fejezetében olvasható sza-
kasz, melyből megelevenedik előttünk a Szentlélek kitöltetése az első Pünkösdkor. Szinte halljuk azt, 
ahogyan a Szentlélek, mint hatalmas szélroham zúg a bezárt szobában. Majd látjuk azt, ahogyan fellob-
bannak lángnyelvek, melyek leszálltak az apostolokra. Régi festményeken szokták ezt úgy ábrázolni, 
mintha az apostolok fején lángolna valami. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy éppen a fejükre szállt le a 
láng, de akár lehetett így is. 

A lényeg mégis az, hogy látható és hallható jelek kísérték Isten Lelkének kiáradását az aposto-
lokra. Ezeket a látható és hallható csodás jeleket pedig követte az, hogy az apostolok, az Úr Jézus szol-
gálatra kiküldött tanítványai megteltek erővel, és hitvallást tettek Jézusról legelőször Jeruzsálemben. Az 
apostolok bátran hirdették az evangéliumot Júdeában, Samáriában sőt a föld végső határáig. (ApCsel 
1,11) 

A Cselekedetek könyvéből megtudjuk azt is, hogy nemcsak beszéltek és prédikáltak az apostolok, 
hanem sokféle módon tettek még bizonyságot a Megváltó Krisztusról. Két helyen is olvashatjuk ró-
luk, hogy „az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között.” (2,43; 5,12) Úgy is mondhatjuk, hogy 
gyümölcstermő életet éltek. Volt eredménye és haszna az életüknek és a hitüknek.  

Milyen eredményeket, milyen jeleket jegyeztek fel a szentírók ezekből az időkből? Néhányat hadd 
említsek: 

 a legfeltűnőbb volt a nyelveken szólás, melynek két fajtájáról is beszél az Ige: 
o az egyik, amikor Péter és többi apostol saját nyelvükön prédikáltak, de a külföldiek is 

pontosan értettek mindent: Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, 
nem valamennyien Galileából valók-e? 8Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga 
anyanyelvén? (2,7) 

o a másik fajtája pedig az, amikor nem lehet érteni, hogy a nyelveken szóló mit is mond, 
olyan mintha valami halandzsa és zagyvaság lenne: Mások azonban gúnyolódva mondták: 
Édes bortól részegedtek meg. (2,13) 

 gyógyító csodák:  
o Péter meggyógyítja az Ékes kapuban ülő születésétől fogva bénát (ApCsel 3) 
o Péter meggyógyítja Liddában Éneászt, majd Joppéban feltámasztja Tábitát 
o Pál Lisztra városában meggyógyítja a sántát (ApCsel 14) 

 egyéb csodák:  
o Péter kiszabadul a bezárt börtönből 
o Pál és Szílás kiszabadulnak a börtönből 
o Anániás és Szafira hirtelen meghalnak 
o Fülöp eltűnik az etióp férfi mellől, majd Azótoszba került a Lélek által 
o Saul megtérésének csodás körülményei 

Az az érzésünk, hogy szinte több csoda történt az apostolok által, mint Jézus Krisztus által. Betelje-
sedett az apostolokon Jézus Krisztus jövendölése. A Mk 16-ban ezt mondja Jézus: 17Azokat pedig, akik 
hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18kígyókat vesznek 
a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógy-
ulnak. 
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2. Az a kérdés is elhangzott az otthoni beszélgetés során, hogy ha annak idején, az apostolok korában 
ilyen sok és látható, kézzel fogható jele volt a Szentlélek jelenlétének az apostolok életében, akkor most 
ez miért nincs így? Miért nem történnek ma ilyen csodák? Miért nincs nyelveken szólás? Miért 
nincs gyógyítás? Miért nem élnek át a hívő emberek csodákat? 

Súlyos kérdések ezek. De mielőtt megpróbálnánk ezekre válaszolni, tisztázni kell egy nagyon fontos 
dolgot: a csoda értelmét és hasznát. A Bibliában összességében sok és sokféle csodáról olvashatunk. 
Ennek ellenére azt érzi az olvasó, hogy sokkal több csoda is történhetett volna. Az Ószövetség korára 
különösen is igaz az, hogy nem gyógyult meg minden beteg, és nem történt minden ember életében 
csoda. De Jézus sem gyógyított meg minden beteget, és nem tett csodát minden emberrel, akivel talál-
kozott. 

Csodák azért történtek, hogy jelként mutassák: elközelített az Isten országa, hogy jelen van 
az emberek életében Isten hatalma. Isten a csodák által megmutatta hatalmát, megmutatta az hit ere-
jét és hasznát az emberek életében. A csodák új erőt és lelkesedést adtak azoknak, akik el voltak kese-
redve, akiknek hitük kezdett erőtlenné válni. A csodák mindig sokkal több ember életére hatottak, mint 
akikkel ténylegesen megtörténtek. A csodák értünk vannak, de nem miattunk. Nem mi vagyunk a csodák 
középpontjában, hanem a Szentháromság Isten dicsősége. Őrá mutatnak mindig a csodák.  

 
3. Térjünk vissza arra a fontos kérdésre, hogy most, a mi életünkben miért nincsenek a Szentlélek 

jelenléténék, munkájának kézzelfogható és látható jelei? 
Ehhez hadd olvassak fel egy párbeszédet a Cselekedetek könyvének 19. részéből:  
1Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanít-

ványra talált, 2és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen 
még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. 

Szinte hihetetlen, de mégis megtörtént az, hogy azok a csodálatos események, hogy Jeruzsálemben 
a Szentlélek kitöltetett az apostolokra, ez nem jutott el minden hívő emberhez. Erről nem tudtak Efézus-
ban. Az evangélium, Krisztus váltsághaláláról beszéltek az apostolok a missziói utakon, de talán a Szent-
lélek kiáradásáról és erejéről már nem eléggé hangsúlyosan szóltak. És voltak, akik nem hallottak Isten 
Lelkéről, bár hittek Krisztusban. 

Lehet, hogy nem ismerték ezek a tanítványok a Szentlelket, de az Isten Lelke mégis ott volt és mun-
kálkodott a szívükben. Hiszen a hit is a Szentlélek munkája által van. Amikor Pál apostol rájuk tette a 
kezét, akkor látható módon mutatkozott meg a Szentlélek jelenléte: nyelveken szóltak és prófétáltak. 

Ebből a történetből azt értettem meg, hogy az ember ma is így van: sokszor elmegyünk amellett, ami 
van és létezik. Sokan nem vesznek tudomást a Szentlélekről, az isteni erő megnyilvánulásáról. Azt sem 
tudják, hogy van Szentlélek, hogy meg lehet Őt is szólítani, hogy kérni lehet az Ő hatalmas erejét. 

 
Mert a Szentlélek az, Aki hitet ébreszt az ember szívében, és így tudja szívébe fogadni az evangéliu-

mot, így tud Jézus Krisztusban úgy hinni, mint élete Urában és Megváltójában. Másrészt a Szentlélek úgy 
be tudja tölteni az embert, és a Lélek túlcsordul, és ekkor történik meg az, hogy valaki nyelveken szól, 
vagy prófétál, vagy képes lesz gyógyítani, vagy csoda történik általa. Isten mennyei ereje úgy összpon-
tosul, koncentrálódik valahol, valakiben, hogy csodák történnek. 

Nagyon fontos azonban azt látnunk, hogy nem mind a 12 apostolról olvasunk ilyen történeteket. 
Pedig a többi apostol is kapta a Szentlelket, hitt az Úr Jézusban, mint Isten Fiában és Megváltóban, ennek 
ellenére nem mindenki gyógyított, és nem mindenki tett csodát.  

 
3. Hogyan volt jelen a Lélek ereje bennük? A Lélek ereje azonban minden apostol életében jelen volt 

az igehirdetés, a prófétálás által. Úgy volt jelent a Szentlélek, hogy az apostolok gyümölcstermő életet 
éltek. A Szentlélek munkálkodott az életükben akkor is, ha nem történtek különleges események és cso-
dák. Pál apostol arról ír a Galáciában élőknek levele 5. részében: A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen 
nincs törvény. (Gal 5,22-23) 

Tehát a Szentlélek jelenlétét, Isten életet formáló hatalmát mutatják ezek a lelki élet-gyümölcsök. 
Őszintén szeretném én is, ha nagy csodák történnének itt a gyülekezetben, mert szükségünk van a 

csodákra, hogy legyenek megtérések, újjászületések. És vannak nagy betegek, akiknek szükségük van 
gyógyulásra. De Isten azt mondja ma, hogy keresd és vedd észre az apró, de nagyon fontos csodákat, a 
Lélek gyümölcsét. Lásd meg, hogy van még „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hű-
ség, szelídség, önmegtartóztatás” 
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Sőt, te magad is törekedj arra, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életedben, hogy legyen a te éle-
tedben és cselekedeteidben szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és ön-
megtartóztatás.  

 
4. Halljuk meg Keresztelő János figyelmeztetését! A fejsze már a fák gyökerén van: ezért minden fa, 

amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. (Mt 3,10) A mi feladatunk a gyümölcstermés, 
a gyümölcstermő élet. 

Ahogyan a kertész kimegy és megnézi a fákat, hogy volt-e virág, és lesz-e gyümölcs, úgy Mennyei 
Atyánk keresi és várja a mi életünkön a gyümölcsöket. De nemcsak tétlenül várja, hogy gyümölcstermő 
életet éljünk, hanem felkészít bennünket arra. Elküldi Szentlelkét és megszentel bennünket. 

Így a Lélek munkája által kapjuk a kegyelmi ajándékokat, hogy azzal ki-ki szolgáljon. Hogy olvastuk 
az Igében: 

4A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. 5Különbségek vannak a 
szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 6És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, 
aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. 7A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, 
hogy használjon vele. 8Mert van, aki a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyan-
azon Lélek által. 9Az egyik ember ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások 
kegyelmi ajándékait. 10Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülön-
böztetését, a nyelveken szólást vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. 11De mindezt egy és 
ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. 

 
5. Testvéreim! És olykor, amikor az Úr úgy látja jónak, akkor megengedi, hogy csodát lássunk, vagy 

csodában legyen részünk, vagy talán általunk történik a csoda. Mert vannak még csodák, ma is vannak 
csodák, melyek kézzelfoghatóan jelzik, hogy Isten országa közel van.  

De a csodákkal kapcsolatban mindig felmerül a kérdés: van-e hitünk meglátni a csodát? Jézus Krisz-
tus sokszor találkozott gyógyulni vágyókkal, akiktől azt kérdezte: hiszed-e azt, hogy meggyógyulhatsz? 
Máshol pedig azt olvassuk, hogy Jézus nem tett sok csodát a hitetlenségük miatt. 

Testvérem! Van-e hited meglátni a csodát? Van-e hited átélni a csodát a Lélek ereje által? 
6. Jóllehet a nagy és különleges csodák mindig vonzóak és csodálkozással töltenek el minket, mégis 

törekedjünk a gyümölcstermő élet mindennapos csodájára. Törekedjünk arra, hogy életünk a Lélek gyü-
mölcsét teremje. Arra, hogy életünkkel és cselekedeteinkkel felmutassunk a kegyelmes Istenre. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
 
 
Lk 11,13 Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel in-

kább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle. 


