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A Pünkösd az Egyház születésnapja és benne mindnyájunk új, 

krisztusi életének is a születésnapja. Ezen az ünnepen nem csak hálát adunk 

és visszaemlékezünk a Szentlélek ajándékára, akit már megkaptunk, akiben 

egészen egyek lettünk, hanem ma is és minden nap megélhetjük az 

újjászületésünk csodáját, a Krisztussal és az egymással való egységünk 

csodáját.  

Jó a pünkösd történetét mindig így újként olvasni, újként befogadni, 

mint olyan eseményt, amely minden nap szeretne megtörténni bennünk és 

közöttünk. 

A Szentlélekkel az a különös, mint a Feltámadt Jézussal is, hogy 

mindig meglepetésként érkezik, nem menetrend szerint. Igazából folyton 

ajándékozza nekünk Krisztus és állandóan küldi hozzánk a Szentlelket az 

Atya, csak mi nem élünk az állandó készségben, várakozásban, hogy minden 

pillanatban ez a találkozás alakítson és vezessen minket.  

Mindig fölmerül a kérdés, hogy mi a kritériuma annak, hogy 

eljöhessen? Mit kell tennünk nekünk, hogy a Szentlélek működhessen 

bennünk és közöttünk? 

Az Apostolok Cselekedeteiben és az Evangéliumban nem olvasunk 

az apostoloknak semmi különös tevékenységéről. Még azt sem írja a 

Szentírás, hogy imádkoztak volna, bár valószínű, hogy ott az emeleti 

teremben imádságban voltak együtt. Mégis az egyetlen dolog, amit róluk 

említ, hogy „együtt voltak”. „Pünkösd napján… ugyanazon a helyen 

mindannyian együtt voltak”, és a hét első napján, mikor Jézus ott jelent meg 

a tanítványoknak, ahol, még ha zárt ajtók mögött is és félelemben is, de 

együtt voltak. 

Kell tehát egy bizonyos egység közöttünk. Valamiképpen együtt kell 

lennünk, egymás közelében kell lennünk, nem annyira csak fizikailag, 

hanem a szívünkben. A Szentlélek az egység Lelke, és mintha szeretné, ha 

nem a világ végéről kellene összeszedni minket, hanem már közel lennénk 

egymáshoz. Szeretné, ha nem lenne bennünk, a szívünkben akadálya annak, 

hogy eggyé tehessen. Ez leginkább azt jelenti, hogy nem szabad magunkba 

zárkóznunk, egymástól elzárkózunk és készen kell lennünk arra, hogy a 

többiekkel egy helyen tartózkodjunk.  

 



Noha ismerjük Eldad és Medad esetét az Ószövetségből, akik nem 

voltak hajlandók eljönni a sátruktól és ott talált rájuk a Szentlélek, de az 

Újszövetségben a pünkösd csodája, ahogyan többször is megismétlődik 

mikor a pogányok között hirdetik az evangéliumot, mindig közösségben 

történő csoda. A közösség mintegy szentségi módon oda vonzza a 

Szentlelket, ahogyan két-három ember jelenléte az Ő nevében, Jézus 

jelenlétét vonzza oda. Mint a felújítási pályázatban az energetikai állapot 

javulása plusz pont, úgy a Szentléleknél is az, ha nem egyedül hívjuk, ha 

legalább lélekben kötelékben vagyunk egymással… 

A másik dolog, amit az apostolokról a Szentlélek pünkösdi 

eljövetelekor olvasunk, hogy amikor leszállt rájuk a Szentlélek „nyelveken 

kezdtek el beszélni, ahogyan a Lélek indította őket”. A Szentlélek 

befogadásához egy másik fontos alap, hogy készen kellene állni arra, hogy 

arra indítson minket, amire Ő szeretne. Egy belső szabadság és 

szolgálatkészség, az engedelmesség készsége teszi lehetővé, hogy a Lélek 

indítson. Készen kell állnunk arra, hogy azt akarjuk tenni, mondani, oda 

akarjunk menni, úgy akarjunk élni, ahogyan Ő indít minket.  

Indítani valakit csak akkor lehet, ha hagyja, ha indulásra kész. Az 

indulásra készségnek ellentéte a csökönyösség, amikor megrögzötten 

ragaszkodunk a saját kis igazunkhoz, kényelmünkhöz, elképzelésünkhöz, 

önzésünkhöz. Olyankor bárhogy is szeretné a Szentlélek, nem talál rajtunk 

fogást. Egy autót nehéz elindítani, mozgásba lendíteni, ha jól be van húzva 

benne a kézifék. Egy vitorlást nehezen tol a szél, ha súlyos horgonyokat 

ereszt le és még a vitorlák sincsenek fölhúzva.  

A Szentélek, akit a pünkösdi szekvenciában „drága Vendégnek” 

nevezünk, valóban tiszteletben tart bennünket, mint egy vendég. Csak azt 

teszi bennünk, amit megengedünk neki. Csak akkor indít bármire is, ha 

hagyjuk. 

A Szentlélek indítása az apostolok esetében abból fakad, hogy előtte 

elöltötte őket a Szentlélek. Akkor indít minket a Lélek, ha engedjük, hogy Ő 

töltsön el minket, ha Vele vagyunk eltelve. Amíg magunkkal vagyunk 

eltelve, addig nem sok hely marad neki. A Lélek a szegénységünkben tud 

működni, amikor egészen ki tudjuk üresíteni a szívünket és átadni neki. A 

Ciszterci Generális Apát írja ezt Fülöp diakónusról pünkösdi levelében:  



„Fülöp annyira engedelmesen figyelt a Szentlélekre (vö. ApCsel 

8,26- 30), hogy a Lélek szabadnak érezte magát, hogy „elragadja őt” és egy 

csapásra egyik vidékről egy másikra vigye, egyik küldetésből egy másikba.  

Mit jelent a Léleknek ez az „elragadása”? Nem annyira egy extázisról van 

szó, amely kivonja a tanítványt a valóságból, hanem inkább arról, hogy 

magával ragadja őt Jézus Evangéliumának szolgálatára. Fülöp extázisának 

a szolgálat a formája és a lényege, a diakónia, a misszió, az evangelizáció. 

Fülöpöt elragadja a Szentlélek a saját terveitől és saját műveitől, hogy 

teljesen Isten művének és terveinek legyen a szolgája. Fülöp egy szabad 

ember, mert könnyű és szabad mindattól, ami elnehezíti és megkötözi az 

életet. Olyan, mint egy toll, amelyet Isten szele oda visz, ahová akar. Ha 

Isten Lelke fel tudja őt kapni a Gázába vezető úton és elviheti Azótusba, az 

azt jelenti, hogy Fülöp csak egyszál önmaga van ott, nincs nála semmi más, 

csak önmaga. Szabad volt mindentől, ami megakadályozza a Szentlelket 

abban, hogy habozás és késedelem nélkül szolgálatába állítson minket.” 

 Az egységre való nyitottságunk, együttlétünk és a belső 

szabadságunk mellett, hogy indíthasson, elragadhasson minket a Lélek, 

amire akar, ahova akar, az evangéliumban még konkrétabban megértjük, 

hogy mire kell késznek lennünk, hogyan tud működni bennünk a Szentlélek. 

 Mikor a feltámadt Jézus saját életének leheletét ajándékozza az 

apostoloknak, a Szentlélek ajándékozását egy küldetés keretébe foglalja. A 

küldetés lényegében az Ő küldetésének folytatása. Ez az amire készen kell 

állnunk, hogy a Lélek működhessen bennünk: „Amint engem küldött az Atya, 

úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok 

bűneit, az bocsánatot nyer…!” 

 Jézust az Atya arra küldte, hogy mutassa meg, adja át a közöttük lévő 

szeretetet az embereknek. Arra küldte, hogy visszahozza Őket az egységre 

Vele és egymással. Jézust úgy küldte az Atya, arra küldte, hogy tegyen 

tanúságot a legnagyobb szeretetről és adja oda az életét értünk. Arra küldte, 

hogy ahogy Őt szereti az Atya, úgy szeressen Ő is minket és így mindnyájan 

részesei legyünk szeretetének.  

 A küldetés, amelyet a Szentlélekben Jézus átad az apostoloknak és 

nekünk ennek a folytatása: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is 

titeket.” A szentháromságos szeretet régi-új parancsa ez: „ahogyan én 

szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” 



 Ez a parancsa, ez a küldetés egyedül lehetetlen volna számunkra. 

Isteni módon szeretni, úgy, ahogy az Atya szereti a Fiút, mi nem tudunk. A 

Szentlélek teszi ezt bennünk, ha megengedjük neki.  

Készen kellene lennünk, hogy arra indítson minket, amire Jézust indította, 

hogy szeretetből az életünket ajándékozzuk egymásért. Ez nem mindig 

konkrét vértanúságot jelent, hanem a mindennapi meghalásainkat 

önmagunknak, a másikért.  

Tegnap éppen erről olvastunk a fiatalokkal a júniusi életigében: 

„Jézusban a mennyei Atya mindannyiunkra irányuló, teljességgel elfogadó 

szeretete nyilvánult meg; nekünk is ilyen szertettel kell tehát fordulnunk a 

többiek felé… azzal, hogy kiirtjuk magunkból az ítélkezést, a negatív 

megkülönböztetést, az előítéleteket, a neheztelést, a türelmetlenséget egyik 

vagy másik felebarátunkkal szemben.”  

Könnyű megállapítanunk, hogy ez nem működik a mi erőnkből, 

hanem a Szentlélek műve bennünk, ha engedjük, hogy Ő indítson 

bennünket. 

A feltámadt Jézus azonban bőven adja a Szentlelket, mindazoknak, 

akik kérik Tőle.  Ezen a pünkösdi Szentmisén és azután nap, mint nap a 

hétköznapokban, a szívünkben mindig a feltámadt Jézushoz jöhetünk – hisz 

megígérte, hogy velünk van minden nap – és nagyot sóhajtva, nagy levegőt 

véve belélegezhetjük, az Ő új életet, szeretetet adó leheletét, a Szentlelket.  

A Szentlélek maga valósítja meg bennünk egyre teljesebben 

mindazokat a feltételeket, amelyek még inkább engedik, hogy befogadjuk 

Őt. Így, mint egy kegyelmi örvény kap föl minket a Szentlélek és mintegy 

állandó pünkösddel bevisz minket a szentháromságos életbe. Segít, hogy 

folyton együtt, egységben legyünk, hogy leszállhasson ránk. Segít egyre 

üresebbnek, szabadabbnak, könnyedebbnek lenni, hogy betölthessen és 

indítson minket, és segít egyre inkább tanúságot tennünk az Atya és a Fiú 

Szeretetéről, hogy minden ember befogadja Őt.  


