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Textus ApCsel 2,36-38. 
„Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és 
Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor 
ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a 
többi apostoltól: Mit tegyünk atyámfiai, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek 
meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe, bűneitek 
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” 
 
 
z első pünkösdkor olyan szemmel látható csoda történt, aminek a ma embere 
alig tud hitelt adni. Az evangéliumok tudósítása szerint Jézus Krisztus feltá-
madása után negyven napig még együtt volt tanítványaival, és felkészítette 
őket a rájuk váró szolgálatra. A negyvenedik napon, miközben beszélt hozzá-
juk, szemük láttára felemelkedett, és egy pillanat alatt eltűnt. A tanítványok 
pedig ott maradtak megrémülve, mesterük nélkül. Ebben a helyzetben nem 
tudtak mást tenni, mint összejöttek egy helyen, magukra zárták az ajtót, 
imádkoztak. S mindeközben szívüket a félelem uralta, mert Jézus ellenségei 
nekik is ellenségei voltak és maradtak, s talán megfordult a fejükben, hogy ők 
maguk is bármikor a Jézus sorsára juthatnak. Egybegyűltek hát és vártak. 
Várták, hogy az az ígéret, amelyet talán nem egészen értettek, amit Jézus 
mondott nekik, hogyan és mikor teljesedik be. S a tizedik napon, pünkösd 
napján ezek a tanítványok kinyitották az ajtót, kimentek az utcára, s a jeruzsá-
lemi nagy vallási ünnepre felgyűlt tömeg előtt elkezdtek beszélni. Péter bátran 
és nyíltan szólt a sokaságnak a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról. 
Bátran léptek a nyilvánosság elé. Felelősséget éreztek másokért, valami külö-
nös szeretet ébredt a szívükben minden ember iránt, és olyan mondanivalóval 
léptek színre, amit rajtuk kívül senki más nem tudott elmondani, de amire 
mindenkinek szüksége volt, és ami mindenkin segített. 
 Maguk is elcsodálkoztak talán. Honnan van ez a határtalan nagy bátor-
ság? Hogyan lehet, hogy egy írástudatlan halász olyan hatalmas beszédet tud 
mondani, hogy mintegy háromezer ember komolyan veszi és elgondolkodik 
rajta? Egyáltalán mi történt, aminek következtében a nemrég még félelemmel 
teli szívű tanítványokat kimozdította a bezárkózottság állapotából? Nem más, 
mint beteljesedett az, amit Jézus megígért. „Erőt vesztek majd, amikor a 
Szentlélek eljön reátok, és tanúim lesztek az egész földön.” Vagy mikor azt 
ígérte tanítványainak, mikor búcsúzott tőlük: „Nem hagylak titeket árván, 
eljövök tihozzátok.” Hogyan és miképpen teljesedtek be ezek az ígéretek? Az 
első pünkösdkor, ott a bezárt ajtók mögött sebes szélnek zúgása következtében 
kettős tüzes nyelvek formájában a tanítványokra leszállt a Szentlélek. De be-
teljesedett Jézus minden egyes szava, mert megtapasztalták, hogy a Szentlélek 
az, Aki megtanít minden szükségesre. Elvezet a teljes igazságra. Szót ad az 
ember szájába. „Mert nem ti lesztek, akik szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke 
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szól általatok.” A Szentlélek munkájának következtében erő lesz a szavakban, 
mert belülről változtat meg és vezet a helyes úton.  
 A tanítványok maguk is csak utólag ismerték fel, hogy mindaz, ami az 
első pünkösdkor történt, az a Szentlélek munkája volt. A Szentlélek vette el 
szívükből a félelmet, adott bátorságot, nyílt, őszinte szavakat Péter szájába. A 
Szentlélek indította azt a háromezer embert arra, hogy elgondolkodjanak Pé-
ter szavain, megtérjenek, s megkeresztelkedjenek. Mind a tanítványokban, 
mind pedig az őket hallgató emberekben a Szentlélek munkája nyomán csodá-
latos változás ment végbe. S akik rajtuk keresztül hittek a jó hírnek, azok mind 
ugyanazon változáson mentek át. 
 Az első pünkösdi események, csodák nem csupán egyszeri és megismé-
telhetetlen tettei az Istennek. Ma éppúgy részesei lehetünk Isten csodatévő 
hatalmának, mint akkor a tanítványok. Mert a Szentlélek ma is élő és ható. Ma 
is munkálkodik: elvezet a teljes igazságra, bátorságot ad, megelevenít, eljuttat 
az ige megértésére, vigasztal, vezet. Az Ő erejében mindenki részesülhet, aki 
kéri, mert Krisztus ígéretei a mieink is. Ámen. 
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