
2014. 06. 08. Pünkösdvasárnap. Vancouver. C: A Transformer  - azaz: az Átalakító!  
Lekció: Ap.Csel. 2 

Textus: „Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük 

mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk”. (1Korinthus 2,12) 

Kedves Testvérek! 

A pünkösdi törénetben transzformációnak lehetünkn tanúi. Jézus lelke kezdte 

irányítani őket - belülről! Ő segítette el őket arra az elhatározásra, hogy 

kimenjenek és prédikáljanak. Félve rejtőztek egy szobába, félve a zsidó és a római 

hatóságok zaklatásától! ISTEN BÁTORSÁGOT AD, HOGY FÉLELMEINK 

ELLENÉRE CSELEKEDJÜNK!  

 

Jaj, mi lesz ha… előállok; megszólalok; felvállalom; megvallom; úgy döntök… Ha a Szentlélek uralma alá kerül az élet 

– akkor ezek a kérdések mellékessé válnak, elpárolognak. Magától – és ez a magától: a kegyelem – Reményik Sándor. 

Tudom, hogy mi az Isten akarata – és teszem. És történik minden a maga rendjében. 

Ő adott nekik gondolatokat. Juttatta eszükbe az igét! Péter nem a magáét mondta, filozófálgatott – hanem igét 

hirdetett: az ószövetségi igék alapján hirdette az újszövetség evangéliumát. A Lélek adta a szájába a szavakat. A 

Lélek tette a szavakat igévé, ami megváltoztatta emberek életét – közben pedig ők maguk csodálkoztak legjobban, 

hogy íme, Jézus így munkálkodik általuk. Nem lehet ezt pontosan leírni – hanem át lehet élni – így! „Krisztussal 

együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most 

testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem”. (Galata 2:20) 

És Ő használja az én habitusomat, szókincsemet, fizikai adottságaimat: mindenemet! Ő intéz körülményeket, ad jeleket 

– a Szentlélek Isten munkálkodik, ad jeleket. (Fűnyírás – végül engedtem Bobnak: a Szentlélek küldte, válaszképpen 

imádságomra! A Lélek indította, ezért tette meg! ) 



MINÉL INKÁBB TELIK EL VALAKI ISTENNEL, ANNÁL KEVÉSBÉ VAN ELTELVE ÖNMAGÁVAL.  

 

Minél inkább betölti a 

Szentlélek a gondolkozását, 

az értelmét, az irányultságát, 

a motiváltságát – annál 

kevesebb hely marad az 

önzésre, aggódásra, 

negativitásra, félelemre: a 

bűnre. „Mert nem a félelem 

lelkét adta nekünk az Isten, 

hanem az erő, a szeretet, és a 

józanság Lelkét”. (1Timóteus 

1:7) Nincs hely mindkettő 

számára – vagy az egyik egyre 

jobban és a másik kevésbé, 

vagy fordítva! Az egyik 

kiszorítja a másikat!  

 

 

 

 

 

 

 

AZZÁ AZ EMBERRÉ VÁLNI, AKINEK TEREMTETTEM – EZ AZ ÉLETFELADATOM.  

 

 
 



Transformáció! Átalakulás! Ez pedig úgy valósul meg – minél inkább a Szentlélek uralma alá kerül az életem! 

Hogyan? Úgy, ahogyan az első pünkösdkor azok az emberek hívőkké lettek; és úgy, ahogyan a tanítványok azzá lettek.  

- hallgatták az igehirdetést (Péter prédikált). Elvesztettük lelki hallásunkat. Így születünk. Isten gondolatait csak 

Isten Lelke érti. ÚGY ÖRÜLÖK BESZÉDEDNEK, MINT AKI NAGY ZSÁKMÁNYRA TALÁL.  

 

 
 

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott 

nekünk. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt 

megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt 

senki sem ítéli meg. Mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme 

van”. (1Kor. 2:12–16) Ha nincs Krisztus értelme, akkor nem jön át semmi. Akkor bolondságnak telintjük. Csak az IGE 

képes a lelki halottat életre támasztani – azaz a testté lett ige, Jézus Krisztus.  

- rádöbbentek elveszett állapotukra ("Mit cselekedjünk?") A Szentlélek nélkül nem értjük a bűn mélységét, 

elveszettségünket, kárhozatra méltó voltunkat. Rádióban hallott, díjat nyert riportműsor. Egy 19 éves fiú megölt egy 

másik 19 éves fiút. A két anyáról szólt a műsor – a gyilkosé és az áldozaté. A szégyen, a fájdalom. A reménytelenség, a 

gyász. 10 év után ment be hozzá a börtönbe, de azután minden nap. A fiú ott még jobban lesűllyedt – csak amikor elért 

hozzá anyja fájdalma, akkor változott meg. Csak, ha elér hozzánk az Isten fájdalma, csak akkor változhatunk meg. 

Jézust adta bűneinkért. Így barátkozott össze a két asszony, így tudott megbocsátani, talpra állni. Férje MP volt, 

felesége is az lett. Rádöbbentek – a Szentlélek ajándéka! Rehabilitáció kezdete!  

- megvallották bűneiket és szakítottak velük (megkeresztelkedtek) Ezt soha nem tesszük magunktól. Kényszerből 

legfeljebb. Se a politikában – se a személyes életekben nincs bűnvallás! Micsoda áldás az őszinte, felszabadító 

bűnvallás – a Lélek jelenlétében, munkájára! Megvallás – megbékélés – átváltozás!  

- hittel elfogadták Jézustól bűneik bocsánatát. Nincs tovább, nem kell cipelni. A fiú a gyilkosságért 19 évet ült 

börtönbe. Lezárta – és új életet él. Az tudja lezárni, aki komolyan veszi, hogy Jézus mindenért eleget tett! 

- megkapták a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,37-38). Ezek után a lépések után! Így kaptak Szentlelket Jézus 

tanítványai – és az ő hallgatóságuk is – és ma is mindenki!  

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott 

nekünk”. (1Kor 2,12) Mert akit a Szentlélek Isten így átformál, álalakít – azt felszerel, és használ a maga dicsőségére és 

sokak javára. (Erről lesz szó a következőhetekben).  

AZ ÁTALAKÍTÓ – A TRANSFORMER. Ez a Szentlélek Isten! Nem így, mint a filmben – hanem Jézus Krisztus 

hasonlóságára formál át: részesekké tesz az ő halálában és feltámadásában! Legyen ez valóság a te életedben is! Ámen 


