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PÜNKÖSD 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 05. 13. 
 

Pünkösdkor a Szent Szellem kiáradását ünnepeljük, amelynek előzménye a húsvét, amikor megtörtént a 
megváltás és az azt követő mennybemenetel volt. Jézus a feltámadását követően negyven napon át, egészen 
a mennybemeneteléig megjelent a tanítványoknak megdicsőült testben. (Csel. 1,2-3) Az Atya a jobbjára 
emelte fel a Fiát, és bennünket is Ővele együtt ültetett a legmagasabb hatalmi helyre. (Márk 16,19)  

Távozása előtt azzal bátorította a tanítványait, hogy nem hagyja őket magukra, hanem el fogja küldi 
maga helyett a Vigasztalót, a Segítőt, a Szentháromság harmadik személyét. (Ján. 16,7) A Szentháromság 
három isteni személyből áll: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. (1Ján. 5,7) A Szent Szellemet a magyar 
fordításokban gyakran Szentléleknek említik. De a Biblia pontosabb megértéséhez fontos megkülönböztetni 
a szellem és a lélek fogalmakat. 

A Szent Szellem az Ószövetségben el volt zárva a templom szentélyébe a kárpit mögé. (Márk 15,37-38) 
Jézus kereszthalálakor a templom szentélyét elválasztó kárpit kettéhasadt és az oda elzárt Szent Szellem útja 
szabaddá vált.  

Apostolok cselekedetei 1,4-5. 
4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az 

Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:  
5. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem 

sok nap múlva.  
Jézus a mennybemenetele előtt azt kérte a tanítványaitól, hogy maradjanak együtt, és addig imádkoz-

zanak, amíg helyette el nem jön a megígért Segítő.  
Lukács 24,49-52. 
49. És ímé, én elküldöm tireátok azén Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városá-

ban, mígnem felruháztattok mennyei erővel.  
50. Kivitte pedig őket Betániáig; és felemelvén az Ő kezeit, megáldá őket.  
51. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván, felviteték a mennybe.  
52. Ők pedig imádván Őt, visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe;   
Jézus mennybemenetelét követően a tanítványok nagy örömmel mentek a jeruzsálemi imahelyükre.  
Apostolok cselekedetei 1,14. 
14. Ezek mindnyájan egy szívvel lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgés-

ben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az Ő atyjafiaival együtt.  
A 120 főnyi sokaság tíz napig engedelmesen és kitartóan együtt imádkozott, és aközben elérkezett 

pünkösd napja, és ekkor csoda történt. A Szent Szellem jelek és csodák kíséretében áradt ki, és azóta is 
velünk van a Gyülekezeti korszak végéig. A Szent Szellem egy ajándék Istentől az újjászületett gyermekei 
számára, aki ma Isten erejét képviseli a földön.  

Apostolok cselekedetei 2,1-4. 
1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.  
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész 

házat, ahol ülnek vala.  
3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.   
4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szel-

lem adta nékik szólniuk.  
A feltámadástól számított ötvenedik napon Isten elküldte a földre a Szent Szellemét, aki zúgó szélhez 

hasonlatosan, és tüzes nyelvek kíséretében kiáradt a Felsőházban levőkre. A Szent Szellem erejének a kulcsa 
a ‘zúgó’ és a ‘sebesen’ szavakban rejlik. A zúgó szél az óceán hullámainak zúgását jelképezi. A Szent 
Szellem kiáradásai és kijelentései is hullámokban jönnek és az Úr útjain terelnek minket. A sebesen szó 
jelentése forgószél, ami egy hatalmas lehelet kiáradásához hasonlatos. A Szent Szellem felhőhöz, víz-
folyamhoz, szélhez és tűzhöz is hasonlítható. 

Négy hatalmas esemény történt a Felsőházban:  
- az ott levők újjászülettek, újjá lettek teremtve; 
- tüzes nyelvek ültek mindegyikükre; 
- a Szent Szellem belépett és lakozást vett a testükben; 
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- más nyelveken szóltak. 
Istent Jézus képviselte a földi szolgálata során, majd pünkösdkor egy helycsere történt és a Szent Szellem 

váltotta fel Őt. Két évezrede Isten természetfeletti ereje van itt a földön az Ő Szent Szelleme által. Ezzel egy 
új korszak kezdődött, amellyel beteljesedett az Úr ígérete. Attól kezdve a Szent Szellem lakozást vehet az 
emberek szellemében.  

1Korinthus 6,19. 
19. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet 

Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?  
2Korinthus 6,16/b.  
16/b. … Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és 

bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.  
Ma a Szent Szellem nem kézzel épített templomokban lakik, hanem a mi testünk vált a Szent Szellem 

lakhelyévé, mi vagyunk az Ő szállásadója.  
Apostolok cselekedetei 14,3. 
3. Mégis sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tett az Ő kegyelmének 

Igéje mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által.  
Csak a hívőkön múlik, hogy beteljesednek-e a mennyei erővel és képességgel, és működésbe hozzák-e a 

feltámadás erejét. A saját életedben is megtapasztalhatod a pünkösdöt, amikor felismered és alkalmazod ezt 
a bibliai igazságot. 

Jézust akkor töltötte be Isten a Szellemével, amikor bemerítkezett a Jordán folyóba. (Luk. 3,16. 3,22. 
Ján. 1,32-34) Jézus addig nem tudott semmilyen csodát tenni, amíg az Úr Szelleme fel nem kente Őt a 
szolgálatra. (Luk. 4,18-19) Jézuson mérték nélkül volt a kenet, vagyis Isten teljes erejével rendelkezett.   

Jézusnak azért volt szüksége a felkenetésre, mert a testet öltése előtt letette az isteni ragját és az átlagos 
emberekhez hasonlóan élt. (Fil. 2,6-8) Valójában nem Jézus tette a csodákat, hanem a Szent Szellem 
nyilvánult meg rajta keresztül, jelek és csodák kíséretében. Ha Jézusnak szüksége volt a mennyei erőre, 
akkor meg kell látnunk, hogy nekünk is éppen olyan nagy szükségünk van rá. 

János 14,12. 
12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedete-

ket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. 
Amíg Jézus a földön szolgált, bemutatta a Szent Szellem szolgálatát, amit pünkösd óta mi, újjászületett 

hívők alkalmazhatunk.  
Lukács 11,13. 
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a 

ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.  
Csak az újjászületést követően lehet betöltekezni a Szent Szellemmel, amit az Atyától lehet kérni.  
János 16,13. 
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem 

magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.  
A beteljesedést követően a Szent Szellem lesz a vezetőnk és a támaszunk. Általa fogod megérteni Isten 

csodálatos dolgait és az Igéjében kijelentett akaratát, mert csak a Szent Szellem képes ezeket megeleveníteni 
és személyes kijelentéssé tenni a számodra. Miután befogadjuk és megismerjük a Szent Szellemet, egyre 
szorosabb közösséget kívánunk majd Vele.  

A Vigasztaló, a Segítő mindig veled tart, és mindenben segít, ha hozzá fordulsz. A Szent Szellemmel 
való közösségben először békességet kapunk, majd vezetést vehetünk, kijelentést nyerhetünk, és fel tudjuk 
ismerni a tévtanításokat, ha figyelünk rá. A Szent Szellemmel nemcsak közösségben kell lenni, hanem 
növekedni is fontos abban.  

A Biblia titkai így fognak megnyílni előtted, és így kerülsz Isten szeretetének csodálatos áradásába. 
Szegényessé válhat azok keresztényélete, amely felekezetben (pl. vallás) nem ismerik a Szent Szellemet.* A 
Szent Szellemmel mi is hasonló kapcsolatba kerülhetünk, mint Mária és a Felsőházban levők. 

1Korinhthus 14,2. 
2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a 

Szellem által szól titkokat.  
Amikor szellemben imádkozunk, akkor a Szent Szellem csodálatos dolgokat fog cselekedni rajtunk 

keresztül. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor mi adunk teret Jézus életének a családunkban, a mun-
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kánkban, a szolgálatunkban és az életünkben. Te is minden nap elmélkedj az Igén és imádkozzál nyelveken, 
hogy telve lehess a Szent Szellemmel, mert Ő eddig is hatalmas dolgokat tett és a jövőben is tenni fog. 
Amikor nyelveken szólunk, ugyanaz a kenet száll le ránk, mint azokra, akik Isten ihletésére írták le a Bibliát. 
(2Tim. 3,16)  

A Biblia a csodák könyve, de ha valaki kihagyja belőle a Szent Szellem természetfeletti erejét, akkor az 
csupán egy titkos, vallásos könyv marad. Csak Szellemmel beteljesedve válik érthetővé a Biblia, mert a 
Szent Szellem keresztség nélkül nem lehet megérteni Isten felkent Igéjét. A keresztény élet Isten erejének a 
bemutatása, ami a csodákra épül.  

Az emberek legbelül vágyakoznak arra, hogy megtapasztalhassák az isteni csodákat, mert erre vagyunk 
teremtve, viszont ezek megtapasztalásához elváró hitre van szükség. A korai Gyülekezetben az Evangélium 
hirdetését csodák követték, amit az Apostolok cselekedeteiben számos helyen olvashatunk. Sok gyülekezet 
vallja magát teljes-evangéliuminak, de mégsem mindenki működik abban, pedig a teljességében prédikált 
Evangélium az erőnek megmutatásában áll. (1Kor. 2,4-5)  

A húsvéti feltámadással hatalmas és szinte felbecsülhetetlen kincset kapott az emberiség, ami által 
létrejött az Új Teremtés. Ahhoz, hogy Szent Szellem keresztségben részesüljön valaki, először újjá kell 
születnie. (Róm. 10,9-10) 

János 14,17. 
17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri 

Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.  
Az elveszettek, Krisztus nélküliek csak az Üdvösség imájának hittel való elmondása után tudják be-

fogadni a Szent Szellemet, amire a világ nem képes.  
Apostolok cselekedetei 2,38.  
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisz-

tusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.  
Tehát az újjászületést követően költözhet be Isten Szelleme a hívők szellemébe. A Szent Szellem csak 

olyan házba költözik be, amit Jézus vére tisztára mosott. 
Apostolok cselekedetei 10,44-46. 
44. Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet.   
45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a 

pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka.  
46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. 
A Szent Szellem betöltekezésnek az egyértelmű jele a nyelveken szólás. A Szent Szellem keresztség 

során a természetfeletti birodalom kilenc ajándékát fogadjuk be a szellemünkbe. (1Kor. 12,8-11) A kilenc 
szellemi ajándék közül az első pünkösdkor lépett működésbe a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata, a 
többi ajándék az Ószövetségben is működött (pl. Vörös tenger kettéválasztása, víz fakasztása a kősziklából, 
kenyérszaporítás). 

A Szent Szellem nem kizárólag a napjaink újdonsága, hanem már a korai gyülekezeti időktől fogva 
működik. Krisztus Testében a Szent Szellem ajándékai úgy vannak szétosztva, hogy a Szent Szellemmel 
teljes hívőkön keresztül bármelyik ajándékával képes megnyilvánulni az Ő akarata szerint. (1Kor. 12,4-7) 
Jézus jelenléte ma a Szent Szellemen keresztül érzékelhető a számunkra. Krisztus a Szent Szellem erejének 
kiáradása által folytatja a földön megkezdett munkáját, amelyet jelek és csodák követnek. 

János 15,26. 
26. Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Szelleme, 

aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot.  
Mivel mi Jézussal személyesen nem találkoztunk, ezért a Szent Szellem tesz nekünk bizonyságot Őróla, 

ami a hitünk gyökere. 
Apostolok cselekedetei 1,8. 
8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim úgy 

Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig. 
Amíg mi itt vagyunk a földön, nekünk kell tanúbizonyságot tenni Jézusról a világ felé. Amikor a Szent 

Szellem leszáll és betölti a hívőt, akkor ő egy erőt kap arra, hogy az Úr bizonyságtevője lehessen. Mi már 
felruháztattunk mennyei erővel, ezért képesek vagyunk megtenni a részünket. Legyünk az Úr munkatársai, 
és hirdessük az Evangéliumot mindenkinek, mert erre kaptunk elhívást. Ebben a legnagyobb odaszánással 
kell együttműködnünk a kegyelem Istenével! 
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*Egy pünkösdi bizonyság 
Istennek egy teljes-evangéliumi szolgálója egy nagy lélekszámú katolikus templom mellett haladt el 

kocsival, és egy belső indíttatás azt sugallta neki, hogy álljon meg. Ezért a templom parkolójában megállt és 
egy kicsit imádkozott. Akkor azt a szellemi vezetést kapta, hogy a pap bent van a templomban és imádkozik. 
Azt is közölte vele ez a belső hang, hogy ő tegye rá a kezét a papra, mert akkor a pap beteljesedik Szent 
Szellemmel, és nyelveken fog szólni. 

Ez a szolgáló egy kicsit elbizonytalanodott. Nem akarta magát bolonddá tenni, úgyhogy még egy kicsit 
ott ült az autóban és imádkozott. Végül is úgy határozott, hogy azért az még nem egy olyan nagy dolog, 
hogyha bemegy, és megpróbálja a papot megkeresni, hogy kiderítse, valójában Isten akarja-e ezt tőle, erre 
vezeti-e őt? 

Tehát ez az illető végül is elhatározta magát, hogy bekopogtat az ajtón. Hallott egy hangot, aki szívesen 
fogadta, hogy: gyere be! Látott egy embert az íróasztalánál ülve, és sok-sok könyv volt fölhalmozva az 
asztalán. A pap fölkelt, és nagyon barátságosan üdvözölte, bemutatkoztak egymásnak. Amikor a pap 
meghallotta, hogy ki a látogatója, azt válaszolta:  

Hála és dicsőség az Úrnak! Éppen azokról a napokról olvasok, amit Isten a korai gyülekezeti napokban 
tett a Szelleme által. Éppen a Szent Szellemmel való betöltekezésről olvastam, és arról, hogy akkor hogyan 
imádkoztak nyelveken. És az Úr éppen most mondta a szellememnek, hogy pontosan erre lenne szükségem!  

Azt is elmondta a pap: Tudatában vagyok annak, hogy ez nekem nagyon hiányzik, és ezért lehajtottam a 
fejemet, és kb. tíz perccel ezelőtt ezért imádkoztam. Azt mondtam az Úrnak: Uram, és nem ismerek senkit 
ebben a városban, aki Szent Szellemmel teljes lenne, aki ennek az ismeretével teljes lenne. Küldj hozzám 
valakit, aki ezért velem együtt tudna imádkozni – és látod, most itt vagy te…  
 


