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Kicsi ünnep, nagy ünnep, avagy mit is
ünnepelünk pünkösdkor?

FARKAS LÁSZLÓ
Egyházi évünknek három nagy
ünnepe van: karácsony, húsvét
és pünkösd.
Karácsonykor Krisztus testben való eljöveteléért adunk hálát. Noha időben távol van tőlünk Jézus születése, a testetöltés
titkát Isten az Ő Fiában egészen
közel hozza az elveszett emberhez. Isten szeretetének kiáradása jobbá, szebbé, boldogabbá teszi az emberi szívet. Karácsonyt
sokan a szeretet ünnepének nevezik. Húsvétkor Krisztus feltámadásában a halál felett aratott
győzelméért adunk hálát. Ennek a győzelemnek nagy ára van,
melyet Isten Krisztus által fizetett ki. Krisztus halála a fizetség az ember bűnéért. Nélküle mindannyian adósok maradnánk. Ezt az adósságot egyenlítette ki a Megváltó, megnyitva a
szabadulás útját az ember előtt.
Pünkösdkor a Szentlélek kitöltetéséért adunk hálát, amely a
Krisztus mennybemenetele utáni tizedik napon következett be,
ahogyan azt a Megváltó megígérte.
A karácsony és a húsvét
ünnepe valamelyest érthető
számunkra, de a pünkösddel
sokszor nem tud mit kezdeni a ma embere. Nem érzékeli, nem is érti, mi a pünkösd
lényege. Véleményét a világban és a körülötte történő dolgok alapján alakítja, formálja.
Erre alapoz az ünnepek előtt
bennünket elárasztó sok reklám is. A karácsony és a húsvét ünnepe a kereskedők számára jó üzleti lehetőség. Igazi
reklámhadjáratot folytatnak
meggyőzni bennünket arról,
hogy csakis akkor lesz igazi az ünnep, ha ezekre az alkalmakra gyártott termékeket
megvásároljuk. A pünkösd
már nem bír ekkora jelentőséggel. Kereskedelmi szempontból csupán egy hosszabb
hétvégének tekinthető.
Honnan ered a pünkösd?
Mi történt pünkösdkor? Mi a
pünkösd érzékelhető hatása
napjainkban?

zel senki se jelenjék meg előttem!
Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be. És a betakarítás
ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként háromszor jelenjék
meg minden férfi az Úristen színe előtt!” (2Móz 23,14–17).
Az Ószövetség 2Móz 23,14–
17 szerint az Úr három főünnepet rendel a zsidóknak: a kovásztalan kenyerek, az aratás és
a betakarítás ünnepét. Az aratás, egyben a törvényadás ünnepe felel meg a mai pünkösd ünnepének. A keresztyénség a húsvét utáni hetedik vasárnapon
ünnepli. Pünkösd elnevezésünk
a görög pentekoszté (magyarul:
ötven) szóból származik, ami a
húsvét és a pünkösd közötti ötven napot jelenti.

Mi történt pünkösdkor?
Az apostolok cselekedeteiről
írott könyv második részében
olvassuk: „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni; úgy
ahogy a Lélek adta nekik, hogy
szóljanak. (…) és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga
nyelvén hallotta őket beszélni.”
A Szentlélek kitöltetése okozta
zavarban Péter apostol megmagyarázza a hirtelen egybegyűlteknek, hogy mi is történt valójában, beteljesedett mindaz, amit
Jézus megígért: elküldte a Párt-

fogót, Isten Szentlelkét, mely kitöltetett tanítványaira, és munkája következtében megszületett
az egyház. Péter apostol prédikációjának hatására, a Szentlélek
munkája eredményeként 3000 lélek megbánja bűneit és megkeresztelkedik a bűnök bocsánatára. Ezért sokan a pünkösdöt az
egyház születésnapjának tekintik.
A Szentlélek kitöltetésekor az
egyszerű tanítványok a nyelveken szólás ajándékát kapják. Így
a világ sok részéről az ünnepre
érkezett kegyes zsidók megdöbbenve hallják, ahogyan az apostolok a maguk nyelvén, amelyben születtek, Isten nagyságos
dolgait hirdetik, ezért közöttük
nagy zavar keletkezik. Akik nem
értik a történteket, gúnyolódva
azt mondják, édes bortól részegedtek meg. Péter apostol az első
prédikációjában cáfolja ezt az állítást, amikor Jóel próféta szavait
idézve magyarázza a történteket.
Szavainak súlya alatt sokan bűnbánatot tartanak, megkeresztelkednek, és megkapják a Szentlélek ajándékát. A Szentlélek munkálja szívükbe a szeretetet és az
egyetértést látható módon. Szívük, lelkük egy lesz. A megszületett egyházban ez az egység erősödik meg. Az egyházon Krisztus ígérete szerint a pokol kapui
sem vesznek diadalmat. Az egyház nem a tökéletes emberek közössége, hanem a megváltott bűnösöké.

A pünkösd eredete
„Háromszor szentelj nekem
ünnepet évenként! Tartsd
meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig egyél
kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábíb hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kéz-
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A presbiter

A pünkösd érzékelhető
hatása napjainkban
Krisztus mennybemenetele után
kétezer évvel is tapasztalható a
Szentlélek munkája életünkben,
igaz, nem olyan látványos módon, mint az első pünkösd alkalmával. A Szentlelken kívül nem
létezik olyan erő, ügyes szervezés, talpraesett menedzselés,
amely évezredeken át egy emberi közösséget gyülekezetté tudna
formálni. Ezt kizárólagosan csak
a Szentlélek tudja megcselekedni. Ő fedi fel a szívben a bűnt,
indít bűnbánatra, vigasztal, bátorít, és alkalmassá formál Isten szolgálatára. Ő a mi pártfogónk, igazi ügyvédünk. A gyülekezetekben, személyes életünkben végzi építő munkáját minden nap. A különböző életszemléletű, felfogású, eltérő neveltetésű embereket úgy formálja, hogy
életükben látható módon ábrázolódik ki a Krisztus.
Sokszor mondták már az
egyházról tévesen, hogy úgy
él, mintha nem ebben a világban élne. Ebben a világban él,
de benne a mennyek országának értékrendje bontakozik ki.
A Szentlélek munkájának köszönhetően az egyházba tartozók kettős állampolgárok. Születésüktől egy földi ország állampolgárai, és a Szentlélek újjászülő munkája eredményeként a
mennyek országának polgáraivá
lesznek. Egy földi ország állampolgárságától megfoszthatnak
bennünket, a mennyek országának állampolgárságát halandó ember nem veheti el tőlünk. Krisztus földi születése,
halála és feltámadása egyszeri és meg nem ismétlődő esemény, a Szentlélek kitöltetése minden nap ismétlődő esemény az emberi életekben.
Ezért az egyházi ünnepek sorában a pünkösdnek nem kisebb a jelentősége, mint a karácsony vagy a húsvét ünnepének, mivel mindkettő megszentelése a Szentlélek munkájának eredménye.
A tanítványok félelmek
között, imádságos szívvel
várták kitöltetését, bennük
a Szentlélek egészen más világot épített. A Szentlélek
munkáját az emberi élet végéig tartó küzdelem jellemzi. Várjuk mi is imádságos
szívvel pünkösd ünnepén Isten megszentelő lelkének újbóli kitöltetését életünkbe.
Fogadjuk teljes bizalommal
és engedelmességgel a szívünkben végzett munkáját,
és ne féljünk azoktól a belső
és külső harcoktól, amelyekben naponta részünk lesz életünk végezetéig, ezek hozzátartoznak keresztyén életünk
mindennapjaihoz. A Szentlélek harcainkban erőt ad, küzdelmeinkben mellettünk áll,
formálva, megszentelve földi
életünket.

BÓDI SÁNDOR
„Viseljetek gondot
azért magatokra és az
egész nyájra, melyben
a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten
Anyaszentegyházának
legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”
ApCsel 20,28
Köztudott, hogy református egyházunk a zsinat-presbiteri elvek szerint működik. Ez azt jelenti, hogy közösségeinket (egyházközségek,
egyházmegyék, egyházkerületek) a zsinat, mint
törvényhozó testület által jóváhagyott szabályok (kánon) irányítják,
vezetik, valamint azt,
hogy mind a törvényhozásban, mind közösségeink vezetésében lelkésztestvéreink mellett
nem lelkész híveink is
részt vesznek. Ez utóbbiak a presbiterek, akiket
a gyülekezet közgyűlése választ meg saját kebeléből.
Milyen feltételeket
kell teljesítenie a megválasztandó presbiternek? Legyen rendezett
családi életű, gyermekeit hitben nevelő, anyagiakat tisztán kezelő, a
gyülekezeti szolgálatot
önként vállaló személy.
A jó presbitert életvitelében, magatartásában és mindennemű tevékenységében az igazi keresztény alázat jellemzi.
Egyházközségeinket
a lelkipásztorok vezetik
a presbitériumokkal szoros együttműködésben. A
lelkész elsőrendű feladata Isten igéjének hirdetése. Ezt a feladatát csak
akkor végezheti megfelelő szinten, ha nem kell a
közösség egyéb, sokrétű
problémáival foglalkoznia. A presbiter feladata
tehát, hogy ezen egyéb
ügyekkel – mint az adminisztráció, közösségépítő-szervező munka,
vagyonkezelés, az istentiszteleti rend és fegyelem biztosítása – foglalkozzék. A presbiter tulajdonképpen nem a lelkészért tevékenykedik, hanem segíti őt és a gyülekezetet, s így együtt
Krisztus egyházát építik.

