A PÜNKÖSD LEGNAGYOBB CSODÁJA
Nagyon sokféle módon közelítjük meg a pünkösd ünnepét. Vannak, akik munkaszüneti napnak tartják csupán, és
örülnek az ország vezetés azon döntésének, hogy egy ilyen ünnepet adtak ajándékba, amikor talán pihenhetnek,
együtt lehet a család, nem kell a munkával foglalkozni... Némelyek a hagyományok, a tradíciók megtartására
helyezik a hangsúlyt. Mindezt teszik azért, mert talán nem is ismerik a pünkösd igazi történetét. Nagyon sok
néphagyomány rakódott a pünkösd ünnepére, mely semmiképpen nem hozható összhangba a pünkösd eredeti
jelentőségével. A pünkösd ünnepe forradalmi változásokat hozott a tradícióban, a szokásokban, a megközelítésben,
az egymáshoz, az Istenhez való viszonyban.
A pünkösd ünnepe a zsidó aratási – hálaadási ünnepekkel van összefüggésben. Ezen a napon kellett az első kéve, az
aratás megkezdése után 50 nappal új ételáldozatot bemutatniuk. De azon a bizonyos pünkösdön, melyre mi
keresztények emlékezünk, valami egészen új dolog történt: „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel”. Micsoda ez a
dolog? Mit jelent megtelni Szentlélekkel? Olyan közvetlen út nyílik az ember és Isten között, mely Krisztus előtt,
csak kiváltságos embereknek adatott meg!
A pünkösd legnagyobb csodája: “ Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”
Ettől kezdve bárki segítségül hívhatja az Urat! Bárki kérheti Isten segítségét, bárki megbocsátást, sőt kegyelmet
kérhet, és kaphat, hiszen a megváltás elérkezett Jézus Krisztusban!
Sok ajánlat van a „lelki piacon”. Sok alternatíva áll előttünk, ami közül választhatunk, de egyetlen út van, mely az
üdvösségre vezet, ez pedig, az élő Jézus Krisztus! Ezért igaz a pünkösd legnagyobb csodája: Aki segítségül hívja az
Úr nevét, üdvözül!
Kedves olvasó, ha szükségét érzed a segítségnek, a mentőövnek, az élet javításának, csak bátran élj a pünkösd adta
lehetőséggel: Hívd segítségül Istent!
Isten, aki a pünkösd csodáját adtad az embernek, kérlek, add ezt az én életemben is. Szükségét érzem életemben egy
csodának, melyet én nem tudok megtenni, de kész vagyok elfogadni Tőled, a pünkösd Istenétől – kérlek légy
segítségemre… Ámen.
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Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd valami lángnyelvek
4
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 5 Sok kegyes zsidó férfi
tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. 6 Amikor a zúgás támadt,
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összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.
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Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor
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hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában
laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, 10 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és
Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 11 zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk,
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amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól." Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a
hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek
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szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az,
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amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és
prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; 18 még
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szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat
teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. 20 A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt
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eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

