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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Pünkösdvasárnap

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek
én is titeket. Vegyétek a Szentlelket!
A Szentlélek erejével

A

z első Pünkösdkor a harmadik isteni személy, a Szentlélek tüzes
lángnyelvek alakjában ereszkedett le az
apostolokra, s eltöltötte őket erővel és
bátorsággal.
A korábban félelmükben bezárkózó
apostolok a Lélek erejével bátran kiállnak az emberek elé és hirdetik Jézus
feltámadását. A Szentlélek közösséget
teremt. Létrehozza az ember és az
Isten közösségét és egy közösségbe
fogja az embereket. Ez a Szentlélek
által létrejött kettős közösség azonban
nem választható el egymástól, hanem
szorosan összetartozik. Ahol ugyanis
nincs meg az emberek közötti szeretet-

A Lélek ajándékai

É

letünkben észrevehetően jelen van
a Szentlélek, aki hét ajándékával
töl el minket.
A Lélek adja a bölcsességet, hogy
jobban szeressük a mennyei dolgokat a
földieknél. Az értelem Lelke megvilágosítja elménket, hogy hitünk titkait
megértsük. A jótanács Lelke siet segítségünkre, amikor életünk döntési helyzeteiben annak felismerésére van
szükségünk, hogy mit tegyünk. Az
erősség Lelke legyőzi emberi kishitűségünket és gyengeségeinket, képessé
téve minket az erények gyakorlására, és
erőt adva, hogy a nehézségek, az üldözés, sőt a halálveszély ellenére is kitartPünkösdvasárnap
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közösség, ott
nem beszélhetünk arról, hogy az emberek egyénileg
közösségben élnek Istennel. A Szentlélek hozza létre az Egyház közösségét
és ő árasztja a szeretetet mindazok szívébe, akik ehhez a közösséghez tartoznak (vö. Róm 5,5).
Mi tartja össze a krisztusi közösséget?
Mi élteti e közösség tagjait? Az Apostolok Cselekedeteiben arról olvashatunk, hogy Péter apostol pünkösdi
beszédének hatására körülbelül háromezer ember tér meg és csatlakozik a z

új közösséghez (vö.
ApCsel 2,41). E csatlakozás a most születő
Egyház közösségéhez elsősorban a Szentléleknek köszönhető, aki egyébként Péter
apostolt is szólásra indította.
A közösség az apostoli igehirdetés
által kiváltott hitből születik, a kenyértörésből és az imádságból táplálkozik,
és a testvéri szeretetben és a szolgálatban fejezi ki önmagát. Íme ezek azok a
kulcsszavak, amelyek megértése és
megvalósítása egyrészt lelki újjászületést jelent számunkra, másrészt a krisztusi közösség élő tagjává tesz minket.
Lelkierőnket a hit, a szentmise és a
szentáldozás, a rendszeres imádkozás
és a szeretet gyakorlása újítja meg.

sunk Krisztus mellett. A tudomány
Lelke megtanít bennünket, hogy legfőképpen Jézust akarjuk megismerni. A
jámborság Lelke segítségével gyermeki
szívvel fordulhatunk Istenünkhöz, az
Úr félelmének Lelke pedig arra buzdít,
hogy állandóan figyeljünk Isten jelenlétére, és mindig az üdvösség elnyerésére törekedjünk.
A Szentlélek az új élet forrása az
ember számára, hiszen Isten arra
hív bennünket, hogy a Lélek szerint
éljünk. Az ember hivatása nem más,
mint élet a Szentlélekben. Áradjon ki
ránk a pünkösdi Szentlélek, hogy a
Lélek gyümölcseit teremjük: a szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet
és a kedvességet, a jóságot, a hűséget és
a szelídséget!

Ima a családokért

K

risztus,
aki
ugyanaz „tegnap, ma és mindörökké”,
legyen
velünk, amikor térdet
hajtunk a mennyei Atya előtt, akitől
minden atyaság, anyaság és minden
emberi család származik.
Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus
mindvégig szeretett minket, embereket.
Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra Krisztusban, az ő szeretete által.
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