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PÜNKÖSD

ÍGÉRETEK
és beteljesedésük 

AMI TÖRTÉNT
Jóel, János, Jézus. 
Tűz, víz, szél, olaj… 

AMIT JELENT 
A Lélek teljessége, 

ajándékai, gyümölcse és 
meggyőző munkálkodása.



Ígéretek…
Isten kiönti Lelkét (Jóel 3.). Keresztelő János: aki utánam 
jön… (Mt 3:11). Jézus: a másik Pártfogó… (Jn 14:16-17).



…és beteljesedésük
Pünkösd ~ gör. penteko-
szté (50), héb. sávuót 
(„hetek”) 
Időpontja: a 3. zarándok 
ünnep, májusi aratási 
örömünnep (3Móz 23:15) 
Ünneplése: apostoli kortól 
Jóel 3 – Isten kiönti Lelkét 
mindenkire (ez az Ósz-hez 
képest új)

Keresztelő János: ő csak 
vízbe merít, aki utána jön, 
az tüzes Szentlélekbe (Mt 
3:11 vö. ApCsel 1:5,8). 
Krisztus az utolsó vacso-
rán önmaga helyett másik 
Pártfogót (paraklétosz) 
ígér apostolainak: bennük 
lakik, emlékezteti őket, 
kinyilatkoztat, leleplez (Jn 
14:16-17,26 16:7-11).



…és beteljesedésük
ApCsel 2 – Jeruzsálem, 
120 fő az emeleten várta a 
Lelket (ApCsel 1:5,8). Szél-
ként zúgva, lángnyelvek 
alakjában le is szállt.  
Megteltek Lélekkel, Istent 
más nyelveken (nem 
héberül) magasztalták. 
Részegnek vélték őket 
(Ézs 28:11-12 ~ 1Kor 
14:21 ~ ApCsel 2:13).

Péter prédikált: próféciák 
teljesedtek be, a megfe-
szített Jézus feltámadt,  
ő a Krisztus, az Úr. 
Megtérők, megeresztelkedők 
ezrei. Az egy hetes zarándok 
ünnep után is ottmaradókkal 
a helyiek anyagi közösséget 
vállaltak.  
Megszületett a Jézusban 
hívő zsidók és nem zsidók 
Egyháza.



A Szentlélek…
Tűz (tisztít), víz (elevenít), szél (erőt ad), kenet (felhatalmaz). 

Meggyőz, pecsétel, átformál, erőt ad, tanít…



…teljessége…
ApCsel 2. – leszállt, kiöntetett, belemerültek, beteltek. 

Hatásai. Belőlünk mindent. Együtt Istennel. Krisztus Lelke.



…ajándékai…
Akarata szerint, a Test építésére (1Kor 12/14.) 

Szeretetben (1Kor 12:31/13.) és alázatban (Róm 12:1-8).



…ajándékai…
Célszerszámok eltérő feladatokhoz, olyan 

élethelyzetekben, amikor az emberi kevés (ApCsel 1-29).



…gyümölcse…
A hétköznapokra igazi csodák (Gal 5:22-23)  
és jótettek (Ef 2:10 vö. Kol 1:10, Tit 3:14).



…gyümölcse…
Jellemfejlődés (metamorphosis) egy életen át (2Kor 
3:18). Valóság, érték, engedelmesség, jellem, sors.



…meggyőző ereje
euangelion ~ exuszia theu (Mt 28:19-20, Róm 1:16,  

1Kor 1:23, 2:4-5,6-9,10,13 15:1-11,14,17)



gondolj bele
Evangélium = jó hír. Hír 
arról a jóról, ami történt 
(1Kor 15:1-11), és amitől 
más lett a világ… 
Bölcseleti és erkölcsi 
rendszerek megítéléséhez 
van eszköztárunk: éssze-
rűség és tapasztalat. Egy 
hír azonban vagy igaz, 
vagy nem. Megtörtént? Jól 
látták? Jól értették?

A Jó Hír az embereket elő-
ítéleteik miatt nem érdekli 
vagy feldühíti: bolondság 
vagy botrány (1Kor 1:23). 
A Jó Hír Isten titkos böl-
csessége: ember ilyet 
még nem hallott, nem 
látott, nem sejtett (1Kor 
2:6-9). Igazáról csak Isten 
képes meggyőzni (1Kor 
2:4-5,10,13, 1Thessz 1:5).



gondolj bele
A történet döntő eleme a 
főszereplő feltámadása 
(1Kor 15:14,17), élő és ható 
jelenléte (Zsid 4:12-13).  
A Jó Hír Isten hatalmi terü-
lete (Róm 1:16). A történet 
hirdetése közben a hallga-
tókban is történhet valami: 
érdeklődni kezdenek, érint-
ve érzik magukat, a törté-
netben találják magukat.

A múlt jelenné válik, Jézus 
megismerhető valakivé. A 
hit így nem emberi meggyő-
zésen, hanem a Szentlélek 
bizonyító erején alapul. 
„Úgy hiszek a keresztény-
ségben, mint abban, hogy 
felkelt a Nap. Nem csak 
azért, mert látom, hanem 
mert általa látok minden 
mást.”  (C.S. Lewis).



Bolondság? Botrány? Jó hír?
A kereszténység három nagy ünnepe az evangélium 
lényegét foglalja össze, a hit(élet) alapját fekteti le.



ezért add drágán az életed
A Teremtő emberré 
válhat, egy lett 
közülünk…? 
A Szent és Igaz bűnné 
és átokká vált…? 
Az Életet megölték,  
a halott újra él…? 
Isten Szent Lelke és 
bűnös emberek…?

Igen, így a teremtmény 
isteni természet 
részesévé válhat. 
Igen, így a bűnös 
szentté, igazzá válhat. 
Igen, így a halandó, ha 
meghal is, él örökké. 
Igen, így Isten emberi 
lényekben működhet.



KÉRDÉSEK

Mi a Jó Hír  
az Újszövetség szerint? 

Számodra miért  
jó hír a Jó Hír? 

Számodra mit jelent 
Krisztus tanítványának 

lenni?  

Mire hívsz másokat?


