
Nem, nem, hanem? 

Köszöntés: „Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek, az Úr, nem fordul el 

tőletek, ha megtértek hozzá. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy 

eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje (IIKrón 30,9b; 

ApCsel 3,19-20).“ 

 

Gyülekező ének: 463:1-2: „Isten élő Lelke jöjj…” 

 

Fennálló ének: 189: „E pünkösd ünnepében…”  

 

Fő ének: 370: „Jövel Szentlélek Úristen…” 

 

Előfohász: „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz 

az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya (Jn 12,26).“ 

 

Lekció: Apostolok Cselekedetei 2,1-21 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a 

helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely 

betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg 

előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan 

megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a 

Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, 

akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a 

sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 

Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien 

Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga 

anyanyelvén? Pártusok, médek és elámit ák, és akik Mezopotámiában laknak, 

vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és 

Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római 

jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi 

nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és 

tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban 

gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg. Ekkor előállt Péter a 

tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem 

minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! Mert 

nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, 
16hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, 

kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és 

ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra 

és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is 

prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és 



füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és 

fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.”  

 

Előima 

Senki más nem képes arra, amire Te, mennyei drága édes Atyánk. Ki lenne a mi 

világosságunk és reménységünk? Ki lenne a mi kapaszkodónk és mentsvárunk, ha 

nem Te, felséges Isten az Úr Jézus Krisztusban. Ha nem kapnánk meg a 

mindennapi kegyelmet, ami életre szóló áldás, bátorítás számunkra, akkor 

elvesznénk. Ugyanis nem szolgáltuk meg és nem érdemeltük ki, amit folyamatosan 

irányunkba kifejtesz, hanem minden Tőled van. Már rég elvesztünk volna, akár 

egy elkószált gyermek, de Te megragadtál, megerősítettél, felemeltél, és hálával a 

szívünkben jövünk, hogy elmondjuk: Köszönjük az életet, ami Krisztusban és 

Krisztus által a miénk. Köszönjük a Pártfogót, az igazság Lelkét, hogy Általa 

velünk vagy a világ végezetéig. Hálát adunk az elmúlt hétért, hiszen irgalmaddal 

napról napra megőriztél és sötét útjainkra rávetetted fényedet. Megvalljuk Előtted, 

hogy mégis olyan fakó, színtelen, szürke minden a mi bensőnkben. Hitnélküli, 

reménynélküli, szeretetnélküli az életünk. Igazság Igéje, tiszta forrás, világosítsd 

meg sötét tekintetünket, hogy lássuk a Te útjaidat és el ne tévedjünk a világban. 

Sodorj ma is magadhoz a legközelebb, hogy ne a világ áramlatai hajtsanak, hanem 

Szentlelked ereje vezérelje lépteinket. Add, hogy most egészen Veled legyünk, 

amikor a szenvedőkkel, a magukra maradottakkal, és a lenézettekkel együtt 

vagyunk! Add, hogy így tudjunk egészen Melletted lenni, és ne fukarkodjunk 

mindazzal a jóval, amit Tőled kapunk! Ehhez adj erőt, Urunk Istenünk, hogy a Te 

szentséged, a Te felséged, a Te dicsőséged, a Te békességed kedves ajándéka 

lakozzon szívünkben most és mindörökké. Ámen.   

 

Igehirdetés előtti ének: 375:3: „Isten, aki tűzben jött…” 

 

Textus: Zakariás próféta könyve 4,6 

Erre ő így szólt hozzám: Az Úr igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal 

és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura. 

 

A Szentlélek kitöltetésének ünnepén jövő keresztyén gyülekezet,  

drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Zakariás próféta negyedik látomásának központi üzenete a templomépítő 

Zerubábelhez szól. A hiú reménység és szótlan mámor ideje ez Izráelben, amikor 

mindenki azt várja, hogy emelkedjen magasba az újraépített templom. Nincsen 

hűség, nincsen szeretet, nincs simító kéz, amely letörölné az emberek könnyeit, 

hanem csak hatalmas várakozás van a nagy és dicsőséges tettek felé. Nagyot kell 



alkotni. Álmodni kell, sőt álmodozni. Felesleges megalomán tervek szövődnek, 

kevés akarattal és meg kevesebb emberi hozzáállással és felelősségvállalással. De 

Isten nem a templomépítéssel kapcsolatban üzen. Határozottan nem. A környező 

népek és nemzetek együttélését akarja rendezni. Nem a templomon, hanem az Úr 

áldó jelenlétén a népek és nemzetek között van a hangsúly. Ez a fő a lámpatartó 

látomásában. Népek és nemzetek, amelyek a bábeli zűrzavarban isteni 

magasságokba vágynak, és közben nem tudják, hogy kinek a szolgálatában állnak. 

Népek és nemzetek, amelyek kimondják, hogy erejük megdönthetetlen. Mi az, ami 

jellemzi a népek és nemzetek együttélését és hogyan kell Izráelnek ebben bölcsen, 

Isten szerint cselekednie? Az első a hatalmaskodás. Erőfitogtatás. Ki az erősebb? 

Kinek az ereje hatalmasabb? Ki és milyen eszközökkel tudja elérni kitűzött célját? 

A „mi majd megmutatjuk” című fejezetek egy-egy nép történetében. Isten erre az 

állapotra éppen pünkösdkor mond nemet. Isten Lelkével harcol minden népért és 

minden nemzetért. Az Úr Lelke egyesít. Az Úr Lelke épít. Mindegy, hogy melyik 

nációhoz tartozunk: „Az Úr a maga Lelkéből adott nekünk (1Jn 4,13).” A Lélek 

hidat épít minden nemzethez, de a népek és nemzetek falakat építenek maguk 

köré. Az első pünkösdkor mindenki a maga nyelvén hallotta az evangéliumot, 

pedig Péter nem járt nyelviskolába. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az Úr 

hadakozott a népekért és a bábeli zűrzavart megszüntetve odaállt és azt mondta 

minden népnek: „Itt vagyok, jelen vagyok, én vagyok az Úr!” Pünkösd minden nép 

és nemzet ünnepe. Pünkösd a négy égtáj felől fújó Lélek ünnepe, akit hívnunk kell 

egyéni életünkbe, családjainkba, közösségünkbe, iskoláinkba, városunkba, széles e 

világba, hogy megértesse az isteni „nem”-et velünk és igent mondjon ránk egyen 

egyenként. A Lélek ünnepe nem a hatalomról szól. Ő adjon erőt ma is leküzdeni 

hatalmaskodó énünket, amikor odaállít bennünket az úrasztalához, hogy láthatóvá 

váljék számukra a menny legnagyobb ajándéka: a véres áldozat. Isten hatalma a 

megbékéltető szeretet. Drága testvérek! Nem tudjuk a szívünket meggyógyítani, 

mert túl sok, ami fájhat nekem, neked és másnak, és a lelkünk csupán porszem a 



szélvészben, de a pünkösdi Lélek ereje hallhatóvá és érthetővé teszi mindazt, ami 

mindenkiért történt, mert Isten ma is az egész világot szereti, és Fiában mentette a 

menthetőt. 

Másodszor „nem erőszakkal!” Erőszak! Az emberi végkifejlet! Az emberi 

kisajtolt eredmény, amikor azt mondják: „Úgy is elérem, amit akarok!” Állapotok, 

amikor egymás tányérján végezzük! Valós vagy valótlan tényállások, amikor 

együttesen indulunk a harcba és konstatáljuk a híresen hírhedt olasz származású 

Nicolo Machiavelli-vel: „a cél szentesíti az eszközt!” A pillanat, amikor egy 

hajszálon múlik az életünk. Isten válasza: nem! Ez nem az én módszerem, ez a ti 

kicsinyes életetek. Ez te vagy, ó, ember. Az isteni módszer azonban a Lélek általi 

elcsendesedés, amikor beismered, hogy vétkeztél, hogy mit tettél, meddig jutottál 

el azokkal az eszközökkel, amiket a kezedbe vettél. Az első pünkösdkor elhangzik, 

hogy az erőszakra van megoldás. Jézus lefegyverezte az erőszakot. Zakariás 

népének és nekünk is, Pozsony népének ez az egyetlen megoldása. A Lélek szerinti 

keresztség, amelyben elhangzik a megtérésre való felhívás, és nyilvános bűnvallás 

történik. Kimondom, elmondom, hogy hol és mikor követtem el erőszakot. Bizony, 

amikor szó szerint lelki erőszak vagy terror alatt élünk, mennyire nehéz 

megszólalni. A Szentlélek Úr Isten a legnagyobb erőszak megelőző. Ő a prevenció 

a te életedre is. Nem a barátok telefonszámait kell keresned az okos telefonban, 

amikor bajban vagy, hanem Isten Lelkét kell hívnod az életedbe, hogy elmondja 

„mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.” (Jn 16,8) Az igazság Lelkét, Aki első 

pünkösdkor 3000 lelket vonzott egy közösségbe az Úr elé. Isten Lelke áttör a 

sötétségen, és lámpássá lesz mindannyiunk életében. Lobogó tűzzé válik és éget, 

sőt kiéget mindent, ami nem való a bensőnkbe. Újból meggyújtja életedet. Újból 

bekapcsol a hálózatba. Újból felrázz halott állapotodból. A felfoghatatlan szerető 

Isten összeráz bennünket Lelke által ma is. Nem az erőszakos és nem az akaratos 

életviteled, hanem az Úr Lelkének e világból kiszakító és teljesen máshová, az övéi 

közé beemelő ereje változtat meg. A megváltottak közössége tagol. Össze kell 



törnöd ma, hogy Isten újból felépítsen. Az Istent ugyanis csak lélekben és 

igazságban lehet imádni. (ld. Jn 4) Ő Lélek. Isten mindenre azt mondja, hogy nem, 

ami nem Ő. Isten mindent elutasít, ahol Ő nincs jelen. Isten mindent és mindenkit 

elhagy, ahol nem Ő kell. Emlékezz vissza, hogy hányszor hagyta el választott 

városát, Jeruzsálemet és választott népét, Izráelt, amikor nemet mondtak rá. Drága 

testvérem! Életed káosza felett ma is ott lebeg Isten Lelke. Ebben a mélyben 

cselekedhet és újjáteremthet. Isten áldó jelenlétét csak a Szentlélek Isten képes 

biztosítani. Ő továbbvisz, mint lábad tudna menni. Ő ad teljes hitet. Ő ajándékoz 

neked teljes bizalmat. Ő a vízen megtanít bátran járni és teljes hitben élni. A Lélek 

ünnepén mondj le minden emberi akaratról, és add át magad annak az Istennek, 

Aki Lelkével mindenre hív és magáévá formál. Annak az Istennek, Aki megmutatja 

neked is a szeretet hatalmát ma a látható jegyekben. Annak az Istennek, Aki épen 

és egészségesen akar látni ebben a világban. Annak az Istennek, Aki itt megelégít, 

és innen haza akar vezetni a tieidhez, hogy ők is lássák rajtad, valami történt veled 

és benned. Nem erőszak, hanem az Úr ereje Lelke által. Nem hatalom, hanem az 

Úr ereje Lelke által. Nem te, és nem is én, hanem az Úr ereje Lelke által. Isten Lelke 

igent mond rád és rám, ha megszomorodsz bűneid miatt és lemondasz az 

erőszakos és hatalmaskodó birodalmadról. 

Várod a csodát? Várod a változást? Állj meg ma úgy az Úr előtt, mint aki 

tudod, hogy mit kell leraknod Előtte. Előtte, Aki összekovácsolta a népeket és 

nemzeteket, és hirdette nekik a megtérést. Előtte, Aki gyülekezetet, otthont, 

közösséget alakított, és csodákat művelt benne és érte. Előtte, Aki az övéit sohasem 

hagyta el. Előtte, Aki továbbment mindenki érdekében. Előtte, Aki erősít minden 

beteget és gyászolót. Előtte, Aki pártfogásába veszi az árvát, az özvegyet és a 

jövevényt. Előtte, Aki tudja, hogy ki vagy és kivé válhatsz. Előtte, Aki mindenre 

megtanít. Előtte, Aki ismer téged. Előtte, Aki neked ajándékoz vele együtt mindent. 

Előtte, Aki szeret. Előtte, Aki elfogad úgy, ahogy vagy. Előtte, Aki bátorít. Előtte, 

Aki véd és oltalmaz. Előtte, Aki hűséges hozzád. Előtte, Aki Változhatatlan és 



mégis melletted marad. Jöjj, légy részese a pünkösdi csodának, amelynek 

megvannak a nemleges állapotai, de egyetlen csodás igennel az életed az Övé lehet. 

Az Övé, Akinek az ereje kell, kell, kell. Ámen.    

Utóima:  

„Urunk, Istenünk, benned reménykedünk: hiszen te alkottad mindezeket (Jer 

14,22)!“ 

 

„Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így 

beteljesüljön rajtatok az ígéret (Zsid 10,36).“ 

 

[ISTEN] „aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 

megismerésére (1Tim 2,4).“   

 

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint 

kérünk, meghallgat minket (1Jn 5,14).“ 

 

„Mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet (Ézs 52,9b)!“ 

 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten 

ajándéka ez (Ef 2,8).“ 

 

„Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy 

bogáncskóróról fügét (Mt 7,16)?“  

 

„Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem 

hátráltam meg  (Ézs 50,5).“ 

 

 

„Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet (Jn 6,63).“  

 

„Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik 

tiszta szívvel az övéi (IIKrón 16,9a).“ Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

 

Adakozás: „Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet (Zsolt 19,9b).“ 

 

Áldás: „A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg (Jn 1,17).” Ámen. 

 

Záró ének: 375:6-7: „Terjed e tűz az egész Föld színére…” 


