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 Hogy vagy kör. Közös imádság. 
 

Bevezető gondolatok 
 A pünkösdöt rengeteg módon lehetne átimádkozni. Én most az eredeti Bibliai szöveg 

erejének a megérzésére hívlak meg benneteket. 
 
ApCsel 2,1Amikor 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 
különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 
5Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. 
6Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga 
nyelvén hallotta őket beszélni. 7Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, 
nem valamennyien Galileából valók-e? 8Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga 
anyanyelvén? 9Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában 
és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, 10Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és 
Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 11zsidók és prozeliták, 
krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. 
12Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? 
13Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg. 
 Mi volt a pünkösd napja? A pészah, azaz Vörös tengeren való átkelés ünneplése 

[húsvét] utáni ötvenedik nap: azaz a sávuót, amely a Sínai hegyen történt törvényadás 
napja, az új kenyér ünnepe, a fizikai szabadulás után a lelki szabadulás ünnepe. A három 
zarándokünnep közül a második (egynapos) zarándokünnep a zsidó hagyományokban. (A 
harmadik majd a szukkót, a betakarítás vége, ősszel, az is hétnapos ünnep, mint a pészah.) 
(Aranyszájú Szent János szerint a Szentlélek sarló is. Betakarítja a termést.) 

 Mire utal a „mindnyájan”? Kik vettek részt a pünkösdi csodában? Akkorra már újra 12 
apostol Mátyással együtt + Mária, asszonyok, Jézus testvérei, 120 testvér kb. Ezért szokott 
Mária a közepén lenni nagyon sok pünkösdi ábrázolásnak.  

 Mi volt „ugyanaz a hely”? A hagyomány és a szöveg logikája szerint „felső szoba”, a 
Cönákulum, ahol az Utolsó vacsora volt, ahol Jézus megjelent a tanítványoknak, ahol 
„egy szívvel, egy akarattal és kitartóan” imádkoztak Máriával és a többiekkel együtt Jézus 
mennybemenetele után. (Személyes tapasztalataimból tudom, hogyha a hagyomány által 
annak tartott szoba a Cönákulum, akkor oda valóban befér 100-120 ember is.) Lukács 
szerint a templomban voltak, tehát a helyszín az is lehetett (ez máshogyan is magyarázná a 
tömeget). 

 Melyek voltak a Szentlélek kitöltekezésének a jelei? Hatalmas szélrohamhoz hasonló 
zúgás; lángnyelvek; megteltek Szentlélekkel, nyelveken beszélés.  

 A zúgás nem elegendően erős fordítás arra a jelenségre, ami ott lehetett, hiszen: „amikor 
ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság”. Az eredeti görög szónak robbanás, üvöltés 
(süvöltés) jellegű jelentése is van. 

 A lángnyelvek tisztítanak és megvilágosítanak is. A tűz az égő csipkebokrot idézi fel 
sokakban (pl. Aranyszájú Szent Jánosban is). Vegyük észre a szétoszlott lángnyelvet: a 
gyökér ugyanaz! De mindenkinek személyes része is van. Egyszerre, együtt.  

 Ne vesszünk el a Szentlélek „tárgyiasításában”. Ez tévút. Ezek csak a leírhatatlan 
szimbólumai. 

 Megteltek Szentlélekkel: más emberré váltak. (Lásd később Péter bátorságát és beszédét.) 
 A nyelveken beszélés a Szentlélekkel való megtelés egyik következménye. Nem a történet 

lényege, ahogyan a csodában sem a csoda a lényeg, mindkettő csak eszköz. (Olvassuk el 
az 1Kor 14,1-25-öt a nyelveken szólás kritikájáról: „inkább akarok öt szót mondani 
értelemmel, semmint tízezer szót nyelveken”; „a nyelveken szólás jel, de nem a hívőknek, 
hanem a hitetleneknek”; „ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveket 
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szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok, nem azt fogják-e mondani, hogy 
őrjöngtök?” stb.) Ugyanakkor a nyelveken beszélés az újra egybefoglalás jele a nyelveken 
való szétszóratás után Bábelnél (Aranyszájú Szent János). Ez praktikum volt: a Szentlélek 
többi ajándéka (1Kor 12, 8-10; hit, gyógyítás, isteni erők munkája, prófétálás, lelkek 
megkülönböztetése és a nyelveken szólás értése) nem jelent itt még meg. 

 
14Ekkor 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! 15Mert 
nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, 16hanem ez az, 
amiről Jóel így prófétált: 17„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden 
halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek 
pedig álmokat álmodnak; 18még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 
napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a 
földön lenn: vért, tüzet és füstoszlopot. 20A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön 
az Úr nagy és fenséges napja. 21De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr 
nevét.” 
 Gondoljunk bele ebbe a jelenetbe. Péter, aki nem volt egy művelt ember, minden 

bizonnyal írástudó sem volt, egy ilyen remekbe szabott beszéddel áll elő, amely precízen 
idéz Jóel könyvéből… A prófétálás (itt: nyelveken beszélés) a Szentlélek szava. (Lk 
12,11-12: ne aggódjatok amiatt, hogy … mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az 
órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.) 

 Érezzük át a beszéd indításának erejét: nem részegség ez, hanem a próféta (Jóel 3,1-5) 
által megírt utolsó napok jele, ahol azonban meg lehet menekülni. (Figyeljük meg, hogy 
Jóel szolgálóleányokról is beszélt! Rájuk is kitöltetik a Szentlélek! Azaz az asszonyok is a 
csoda részesei lehettek – ez maga is egy „kis csoda a nagy csodában” abban a korban :) 

 
 Az első szép beszélgetés itt alakult ki a bibliakörön. Hangsúlyoztuk, hogy milyen szép, 

hogy a Szentlélek immáron mindenkié. Nemcsak a prófétáké, nemcsak néhány 
kiválasztotté.  

 Szép beszélgetés alakult ki Péter apostolról is, aki egyszerre volt „Kéfás”, azaz ingadozó 
kőszikla, és az a Péter, aki a Cézárea Filippibeli hitvallásban először mondta ki, hogy „Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,15) 

 
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 bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. 24De őt Isten 
feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. 
25Mert ezt mondja róla Dávid: „Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg 
ne tántorodjam. 26Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben 
fog nyugodni, 27mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy 
Szented elmúlást lásson. 28Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem 
örvendezéssel a te orcád előtt.” 29Testvéreim, férfiak! Hadd szóljak nektek nyíltan 
ősatyánkról, Dávidról: meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. 30De 
próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, 
31ezért előretekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak 
hazájában, és teste sem lát elmúlást. 32Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi 
valamennyien tanúi vagyunk. 33Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az 
Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. 34Mert nem 
Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: „Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj a 
jobb kezem felől, 35míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem.” 36Tudja meg tehát 



Bibliakör 2021. május 11. pünkösd csodája (vázlat) – Csermely Péter 

 3

Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a 
Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. 
 Gondoljuk át Péter apostol okfejtésének a lelki és logikai erejét! 1. Ti öltétek meg Jézust. 

2. De feltámadt. 3. Miért? Mert Dávid mondta, hogy nem engedi Isten, hogy szentje 
elmúlást lásson (Zsolt 16,8-11). De nem magáról mondta, hiszen ő meghalt. (A 
hagyomány szerint a „sírja” éppen a Cönákulum alatt van. Ez micsoda erős szimbólum!) 
4. Jézus támadt tehát fel, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk, és kitöltötte a Szent 
lelket, amit itt láttok és hallotok, és ahogyan Dávid megmondta (Zsolt 110,1). 5. Tudja 
meg Izráel egész háza teljes bizonyossággal: hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a 
Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. 

 Gondoljuk át azt az erőt, amely a rettegő tanítványoknak ekkora autoritást adott! 
(Péternek, aki még egy szolgálóleány kérdésétől is megijedt és megtagadta Jézust…) 
Gondoljuk át azt a bűnbánatot, amelyet ez a beszéd kelthetett. Keltett is… 

 

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. 40Még más 
szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult 
nemzedéktől! 41Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 
 Mi a válasz a csodára? Mi a válasz Isten megnyilvánulására, a Szentlélek munkájára? Mit 

tegyünk? Mi erre a válasz: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg és megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát. Mindenkié ez az ígéret. Hatás: 3000 ember megtér. 

 
 Szép volt átgondolni, hogy mennyire volt szükségük a jelenlévőknek a „péteri beszédre”, 

hiszen a Szentlélek Úristen hatalma minden beszéd nélkül is meg tudta volna cselekedni 
azt velük, ami történt. Rádöbbentünk arra, hogy NEKÜNK, az utókornak van szüksége a 
péteri beszédre, hogy leírható és megérthető legyen a számunkra is az, ami történt. 

 Sokat beszélgettünk arról, hogy a Szentlélek tettekre hív minket. Mit tegyünk? 
Ugyanakkor az elvonulás és az imádkozás is fontos. A kettőnek a mérlege, egyensúlya 
nagyon precízen beálló életút lesz – ha hagyjuk. Nem véletlen tehát, hogy a Szentlélek 
kitöltekezését tíz nap mély, elvonult imádság előzte meg a mennybemenetel ünnepe után. 
Fontos az „éberség”, azaz a „megdolgozás” az üzenetért. 

 Elhangzott, hogy minden lelkész álma, hogy mond egy igehirdetést, mint Péter  és 
háromezer ember megtér. Ugyanakkor figyelmeztettük egymást, hogy Jézus nem azt 
mondta, hogy „ahol két- vagy háromezren összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
közöttük”, hanem azt, hogy „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, 
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Nem mindegy… Érdemes ezt lelkészként kiírni az 
asztalunkra. 

 
Hogyan tudnánk körülírni, mi minden a Szentlélek? 
 A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy: 

így van mindenki, aki Lélektől született. (Jn 3,8), betölt, csendben munkálkodik és/vagy 
hatalmas vihart kelt. 

 Mit mondunk Jézus fogantatásáról az apostoli hitvallásban? „Fogantatott Szentlélektől”. A 
Szentlélek Isten teremtő ereje a világban. (Hogyan kezdődik a Biblia? 1Kezdetben 
teremtette Isten a mennyet és a földet. 2A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött 
sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.) A Szentlélek saját magunkban is 
teremt. Életet ad és vigasztalást szerez. Békességet ad. Tisztulást és rendet ad. 
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 Mindegyikünknek van saját pünkösdje is. Kérjük el Urunktól, Mennyei Atyánktól a 
sajátunkat! 

 Hol jelent meg a Szentlélek a fogantatás után legközelebb Jézus életében? Jézus 
megkereszteltetése; Szentháromság (Fiú + Isten lelke galamb módjára leszáll + Atya szól: 
„Ez az én szerelmetes Fiam, benne gyönyörködöm”.). Érezzük meg, hogy hogyan kísér 
minket a Szentlélek egész életünkben! 

 Pünkösdi szerepe: A Szentlélek egyház szülője és fenntartója, Krisztussal együtt az Atya 
dicsőségére. Azaz: nemcsak egyénekben, hanem közösségekben is munkálkodik. Vegyük 
észre a folytonosságot abban, hogy Jézus maga akkor kezdte el földi munkálkodását, 
amikor a Szentlélek leszállt rá, és hogy ugyanez a Szentlélek adja meg a hívő közösségek 
erejét is! Megtanít mindenre, hogy milyen legyen az életünk, hogyan tegyünk ezzel 
hitvallást, mit beszéljünk, stb. 

 A Szentlélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22-23) (a szeretet az első!)  

 
Gyönyörű beszélgetés alakult ki a bibliakör végén arról, hogy mi mindennek érezzük a 
Szentlelket. 
 Látszólag „véletlennek” látszó események sorozatában jelenik meg gyakran. Olyan 

helyzetekbe visz bennünket, amelynek még a létezését sem tudtuk volna elgondolni soha 
korábban. Visszatekintve sokszor az az érzésünk, hogy sokkal jobb helyre jutottunk az 
által, hogy elengedtük az eredeti terveinket, és hagytuk, hadd vigyen a Szentlélek 
bennünket, látszólag „céltalanul”, ahova akar. 

 Amikor az emberi erő elfogy, akkor hirtelen segít. 
 Mélység, és nem felszín. 
 Közvetíti nekünk, és bevon bennünket a Szentháromság szeretet-áramlásába. 
 A lelkiismeretünk mögött álló hang. 
 Megújít és átformál minket. (Kiábrázolja bennünk Krisztus arcát, és magát Krisztust.) 
 Erényt és jóságot ad nekünk (ami nem ugyanaz, mint az erkölcs, hiszen erkölcsös lett 

volna, de erénytelen…) 
 
Milyen válasz támadt már bennünk a Szentlélek munkájára? Éreztük-e kegyelmeit, 
gyümölcseit? 
 
 Itt kértük el a Szentlélek gyümölcseit mindannyiunk számára a bibliakör végén – és 

többek megfogalmazása szerint, kaptunk is belőlük. 
 
 Záró imádság. 
 
 Hirdetés: utolsó bibliakör a nyári szünet előtt, legközelebbi: szeptemberben. Tematikát 

imádkozzuk át, és mondjunk kéréseket. (Megigazulás, páli levelek). 


