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Pünkösd – Konfirmáció 

 

Dr. Pótor Áron 

 

 

AZ IGAZSÁG LELKE 

 

Igeolvasás: ApCsel 2, 14. 22-24, 37-41 (2:14) Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, 

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

lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! 

(2:22-24)  22Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a 

férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa 

tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, 23azt, aki az Isten 

elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által 

felszegeztétek és megöltétek. 24De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, 

feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. 

(2:37-41)  37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték 

Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" 38Péter így 

válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 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." 40Még más szavakkal is lelkükre beszélt, 

és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!" 

41Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 

háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 

Alapige: Jn 16,13-14 13Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket 

a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és 

az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 14Ő engem fog dicsőíteni, mert az 

enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. 

KT! Pünkösdöt ünneplő gyülekezet! 

 

Egy hitoktatóval a következő eset történt. 

Pünkösd előtt iskolás gyermekeket vitt a templomukba, 

 s a gyermekektől megkérdezte a templom előterében, 

  hogy tudják-e, mi történt pünkösdkor. 

Síri csend honolt az előtérben,  

 még a légy zümmögését is lehetett hallani. 

A hitoktató ekkor elmondta, 

 hogy pünkösdkor azt ünnepeljük, 

h. a Szentlélek földre jött. 

Majd besétáltak a templomba, 

 az Úr asztalához, 

 ahol beszélt nekik a templomról, 

 s 5 perc elteltével jött újra a kérdés: 

  Ki tudja, mi történt pünkösdkor? 

Valaki jelentkezett: Jézus megszületett? 

S aztán újra megbeszélték, 

 hogy pünkösdkor a Szentlélek jött el a földre. 

 

Majd felmentek a karzatba is. 

5-10 perc elteltével újra jött az ismétlő kérdés: 

 Ki tudja, mi történt pünkösdkor? 

De a gyermekek még akkor is csak bátortalanul válaszoltak, 

 s újra megbeszélték, 

  hogy a Szentlélek a földre jött, 

   és kitöltetett a tanítványokra. 

KT! 

Ez a megtörtént eset is mutatja, 

 hogy a mai gyermekek, 

de talán mondhatjuk, hogy a mai felnőttek sem nagyon tudnak   

 mit kezdeni a pünkösddel. 

Akkor mi is történt tulajdonképpen pünkösdkor? 

Miért ünnepeljük hálás szívvel a pünkösdöt? 

 



Jézus, mikor mennybe ment azt mondta: 

 Ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek. 

A Jn 14,16-ban azt mondja: 

 Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, 

  az Igazság lelkét. 

 

A Jn 16,13-ban pedig így olvassuk Jézus szavait, 

 hogy „amikor eljön az igazság Lelke, 

 elvezet titeket a teljes igazságra. 

 

De mi ez a teljes igazság? 

Mire vezet el minket a Szentlélek? 

 

Ahhoz, hogy ezt megértsük, 

 kicsit távolabbról kell indulnunk. 

Amikor Isten megteremtette az embert, 

 azért tette mindezt, mert családot, embergyermekeket akart. 

De a teremtés után 

 az Isten ellen fellázadt angyal Lucifer, 

  akit Isten lázadása miatt kiűzött a mennyből,  

ártani akart Istennek, 

és az Isten által olyannyira szeretett embert is fellázította Isten ellen. 

Tudva azt, 

 hogy mivel Isten szent, 

  ezért a bűnt, az ellene való engedetlenséget megbünteti. 

S mikor a tiltott fáról evett Éva és Ádám, 

 akkor engedetlenné lett Istennel szemben. 

 

S azóta nap mint nap ez történik velünk.  

Újra és újra megszegjük Isten törvényét, 

 s a bűn következménye  az örök halál és kárhozat. 

 

Ezért Isten elküldte Jézust, 

 aki meghalt ártatlanul a bűneinkért, 

  majd húsvétkor feltámadt. 

 

És aki rádöbben arra, 

 hogy mi a bűn, 

 és hogy mi emberek újra és újra bűnt követünk el, 

de aki kéri Isten bocsánatát Jézus tettére nézve, 

 annak Isten megbocsát, 

 és az ilyen ember mennyei állampolgárságot kap, 

  azaz halála után a mennybe jut. 

 

Dióhélyban elmondva ezt hívja a Biblia megváltásnak. 

Isten eltervezte a megváltást, 

 Jézus pedig elvégezte a megváltás munkáját. 

S most jön a képbe a Szentlélek. 

Mert úgy is mondhatjuk, 

 hogy a SzL az, amely működteti a megváltás munkáját. 

 

Jézus azt mondta róla, 

 hogy „amikor eljön az igazság Lelke, 

 elvezet titeket a teljes igazságra. 

Mert ha egy ember behívja a szívébe Jézust, 

 akkor Jézus lelkét, a Szentlelket hívja be, 

  aki elvezeti az embert arra az igazságra, 

   hogy a megváltás igaz. 

S ezáltal a hitetlen ember hívővé lesz. 

S aki addig úgy gondolta, 

 hogy a keresztyénség,  

 hogy Jézus halála és feltámadása,  

  az örök élet, 

  a mennyei Atya szeretete csak kitaláció, 

   csak üres beszéd, 

sőt még talán káromolta is Isten nevét, 

 és Isten egyháza ellen élt, 

a Szentlélek hatására, 

 annak hatására, hogy a Szentlelket életébe hívja, várja,    

hívővé lesz az ember. 



Az első pünkösdkor ez történt. 

Húsvét után 50 nappal kiállt Péter,  

 a tanulatlan halász és prédikál. 

Addig gyáván attól félt, 

 hogy majd velük, tanítványokkal is azt teszik, amit Jézussal, 

ezért elbújtak. 

De mikor Isten Szent Lelke rászállt, 

 és megérintette a szívét, hirtelen felbátorodott. 

 

És mikor beszélni kezdett, 

 a Szentlélek vezette őt a beszédben. 

Prédikációja középpontjába a nagypénteki és húsvéti események álltak. 

Elmondta, 

 hogy Jézust ti öltétek meg. 

De Ő Isten akaratából halt meg, 

 és Isten Őt feltámasztotta a halálból. 

Ezért térjetek meg,  

 keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára, 

  és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 

S azt olvassuk, 

 hogy akik hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, 

 és mintegy 3ezer lélek csatlakozott hozzájuk. 

 

KT! 

A SzL nélkül a fent említettek csak szavak. 

De amint valaki közel engedi magához a Szentlelket, 

 akkor ezek a szavak egyszerre  

  életet megváltoztató, sőt mennyei életet adó erővé válnak. 

Ott akkor Péter prédikációjára 3e ember engedte, 

 hogy a Szentlélek munkálkodni kezdjen benne. 

Sokan voltak azonban, 

 akik továbbra is csak gúnyolódtak rajtuk: 

  Azt mondták: Édes bortól részegedtek meg. 

 

 

De az a 3e ember ott örök életet nyert. 

Az a 3e hitetlen ember hívővé lett. 

 

És KT! 

Ez ma is így működik. 

Isten Szentlelke át tudja formálni a leghitetlenebb, 

 az Istentől legtávolabb lévő embert is. 

És ma is, 

 ha valaki hittel kéri, ahogy az ének is mondja: 

 Szent Lélek Isten jöjj szívembe, igen óhajtlak! 

az megtapasztalja, 

 hogy Isten Lelke betölti őt. 

Mert a Szentlélek hallja,  

 ha valaki hívja Őt, 

 és ha valahol szívesen fogadják, Ő jön a hívásra. 

 

Azért, mert a Szentlélek egy személy, 

 a Szentháromság Isten egy személye, ahogyan Jézus is az. 

 

Ha mi ezt ésszel felérnénk, 

 ha mi ezt teljességgel meg tudnánk érteni, 

az azt jelentené,  

 hogy mi nagyobbak vagyunk mint Isten, 

  és megértjük Őt. 

Ezért ne megérteni próbáljuk ezt. 

Nekünk ezt nem megérteni kell, 

 hanem hittel elfogadni. 

 

 

De talán jobban érthetővé válik az, 

 hogy ki is a Szentlélek, 

  ha egy kicsit a szellemi világ működéséről beszélünk, 

   hiszen a Szentlélek is egy szellemiség, egy szellem,  

    úgy is hívják Őt, hogy Szentszellem. 

 



Gondoljunk a következőképpen az egyes szellemiségekre. 

 

Vegyük a következő példát. 

Tegyük fel, 

 h. valaki annyira felhergel, 

  h. végül teljesen elönt minket a harag. 

Ha ilyenkor látnánk, 

 hogy mi történik körülöttünk a szellemi világban, 

azt láthatnánk, 

 hogy egy csúnya,  

 idomtalan,  

  szellemi lény, a harag, a bosszúállás szellemisége 

   fröcsögő szájjal valami hasonlót súg nekünk: 

Ne engedd magad. 

Nehogy már a nyúl vigye a puskát. 

Állj bosszút! 

Torold meg! 

 

Ugyanakkor a másik ember mellett ugyanígy egy ilyen lény suttogna. 

S aztán mikor robban a feszültség, 

 a válogatott sérelmek egymáshoz való hajigálásában is  

  nagy segítségre vannak e lények. 

De lehet hogy később már azon bánkódom, 

 hogy nem kellett volna ezt és ezt mondanom. 

És lehet hogy magamtól is megkérdezem: 

 Ez tényleg én voltam? 

 Én viselkedtem ilyen csúnyán? 

S nem látom, 

 hogy akkor csak engedtem, 

hogy a harag, a rágalmazás, a bosszúállás szelleme irányítson, vezessen. 

De ugyanígy működik minden más szellemiség. 

Így van ördöge az alkoholnak, drogoknak, 

 hogy csak a legnyilvánvalóbbakról beszéljünk. 

 

S a szellemi lények úgy kapnak teret az emberben, 

 hogy hívnunk kell őket. 

Ha valaki rágyújt az 1. cigarettára, 

 az olyan, mint egy meghívó. 

Ha valaki enged a haragnak, 

 az olyan, mint egy meghívó. 

Ha valaki egyre többet önt fel a garatra, 

 az olyan mint egy meghívó.  

 

S maga a Szentlélek is csak úgy jön, és akkor jön, 

 ha meghívjuk Őt. 

 

Ha nem engedjük, hogy vezéreljen, hogy tanácsot adjon, 

 akkor Ő udvarias, nem kényszeríti ránk magát. 

 

Pl. egy nem dohányzón nem tud uralkodni a dohányzás szellemisége, 

 ha az tudatosan nem gyújt rá egy cigarettára sem. 

 

Ugyanígy, aki ellene áll a Szentléleknek, 

 azt sem fogja tudni vezérelni Isten Lelke. 

Az ilyen emberre nem lesz érvényes az, 

 amit Jézus mondott: az igazság Lelke 

   elvezet titeket a teljes igazságra 

 

Aki nem kéri, nem hívja be Őt, 

 az marad továbbra is hitetlen, 

ahogy ott Jeruzsálemben sem vált mindenki megkeresztelt hívővé,  

 aki hallotta Pétert. 

 

De akik kapták a Szentlelket, 

 azoknak az élete megváltozott. 

Úgy, ahogy ma is megváltozik. 

Mert azon túl, hogy az ember rádöbben a megváltás csodájára 

 és igaz voltára, 

van egy további tulajdonsága is a Szentléleknek. 

 



És ezzel a gondolattal szeretném befejezni igehirdetésemet. 

 

Tegyük fel, hogy itt van ez a pohár. 

Hogy tudom elérni, 

 h. kiszorítsam belőle a levegőt? 

Próbálkozhatnék azzal, 

 hogy egy készülékkel, amennyi levegőt csak tudok,  

 kiszívok a pohárból, 

  és vákuum keletkezne, 

   de még úgy is maradna benne valamennyi levegő. 

 

A legjobb megoldás, 

 ha vizet töltök a pohárba, 

  ami teljességgel kiszorítja a levegőt. 

Attól függően, 

 hogy meddig töltöm a poharat. 

Ha tele engedem, 

 akkor minden levegő kimegy a pohárból. 

 

Valahogy az ördögi szellemiségek jól megvannak egymás mellett. 

A harag, az önzés, a düh és még sorolhatnánk, 

 még erősítik is egymást. 

 

Isten Szentlelke azonban,  

amely ezek ellentéte: a szeretet, a béke, az erő Lelke 

 olyan, mint a pohárba ömlő víz. 

 

Kiszorít minden más ördögi szellemiséget. 

Attól függően, 

 hogy milyen mértékben engedünk magunkban teret a Szentléleknek. 

Ezért változik meg az ember élete. 

Mert a Szentlélek kiszorítja a félelmet, a haragot, 

 a hitetlenséget. 

 

 

És ezt aközben teszi, 

 hogy elvezet minket a teljes igazságra. 

 

Ahogy olvassuk, halljuk Isten Igéjét, 

 és a Szentlélek rávilágít, hogy mindez igaz, 

tudatos döntések által az ember megválik  

 a régi szellemiségek uralmától, 

s engedi magát vezetni Isten Lelke, a Szentlélek által, 

 és nem engedi tovább, hogy ördögi szellemiségek vezéreljék. 

 

Kedves Konfirmandusok! 

Sok mindent megtanultatok ebben az évben is, 

 s a kisrefiben a hittanórákon is. 

Mindez az ismeret azonban meggyőződéssé,  

 hitté csak akkor válik bennetek, 

ha kéritek a Szentlelket, 

 hogy töltse be a szíveteket, életeteket. 

És a Szentlélek képes arra, 

 hogy már e földi életünkben megváltoztasson,  

  átformálva gondolkozásunkat, 

  kiűzve  más gonosz szellemiségeket, 

   az ördög hazugságait, 

de fogékonnyá tesz arra is, 

 hogy higgyünk Jézusban, 

  s ezáltal mennyei életet, üdvösséget nyerjünk.  

Én ezt kívánom mindannyiunk számára, 

 a konfirmandusok, az ő családtagjaik, 

  és gyülekezetünk tagjai számára.  

Így legyen. Ámen. 

 

  

   

 

 


