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Pünkösdvasárnap

Vegyétek a Szentlelket!

A

z egyházi év folyamán a két legnagyobb ünnepünk a
húsvét és a karácsony, amikor Jézus megváltó halálára
és feltámadására, illetve születésére emlékezünk.
Ha ennek mintájára azt állítanánk, hogy az esztendő harmadik legnagyobb önálló ünnepe a pünkösd, a Szentlélek eljövetelének napja, akkor zsákutcába jutnánk, és nem
értenénk meg pünkösd napjának lényegét. A Szentlélek kiáradásának napja ugyanis nem önálló, nem független ünnep,
hanem a Jézus feltámadását követő 50 napos húsvéti időszak
betetőzése. Ez a nap a húsvéti időhöz tartozik, hiszen a
Szentlélek a feltámadt Krisztus ajándéka a világ és a hívők
számára. A feltámadás és a lélekküldés az üdvösségtörténet
egymással szorosan összetartozó eseményei. Ezt az összetartozást szemlélteti a mai ünnep evangéliuma, amely szerint
húsvét napjának estéjén Jézus megjelent az apostoloknak, elhozta számukra az igazi békét, majd a világba küldte őket,
hogy tanúságot tegyenek róla és feltámadásáról, valamint hirdessék a bűnök bocsánatát. „Vegyétek a Szentlelket!” –
mondja Jézus, amikor apostolainak adja ezt a küldetést.
A mai napon, pünkösd vasárnapján tehát a harmadik isteni
személy, a Szentlélek eljövetelét ünnepli Egyházunk. Az

Egy kézmozdulat

H

ogyan vehetjük észre a Szentlélek
jelenlétét és tevékenységét?
A Szentlélek hatása felfedezhető például a Szentírásban, amelyet Ő sugallt,
azaz Ő irányította a szent szerzőket.
A Lélek működését megtapasztalhatjuk továbbá a szentségek liturgiájában,
mindenekelőtt a szentmisében, hiszen
ezen alkalmak során a Szentlélek létesít
kapcsolatot köztünk és Krisztus között.
A hittanórán a gyerekek egy alkalommal azt a feladatot kapták, hogy írjanak
példákat a Szentlélek működésére. Egy
10 éves kisfiú a következő három esetet
írta le: „A szüleim elmentek együtt sétálni. A séta közben apa kinyújtotta
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utolsó vacsorán Jézus megígérte tanítványainak, hogy távozása után el fogja küldeni az Atyától a Vigasztalót, az Igazság
Lelkét, s ez az ígéret a feltámadása utáni ötvenedik napon,
pünkösdkor teljesedett be, amikor szélzúgás kíséretében
lángnyelvek alakjában ereszkedett le a Szentlélek az apostolokra. E naptól kezdve a Szentlélek állandóan jelen van a világban, és hatékonyan működik az Egyházban.
A Szentlélek működésének egyik nagyon sajátos területe
az apostoli és hithirdető munka, tehát az evangelizáció. Az
evangélium hirdetése – éppen a Szentléleknek köszönhetően
– állandóan megfiatalítja és megújítja az Egyházat.

kezét és megfogta anyáét. Két fiú szaladt az udvaron. Az egyikük elesett. A
másik nem szaladt tovább, hanem megállt, kinyújtotta kezét és felsegítette. A
szentmisén a plébános atya kinyújtja a
kezét a kenyér és a bor fölé, s azok
Jézus testévé és vérévé változnak át.”
Ha látni szeretnénk a Szentlélek működésének eredményét, akkor vegyük
észre az ehhez hasonló kézmozdulatokat! És ha azt szeretnénk, hogy a Szentlélek bennünk is jelen legyen és általunk
is folytassa a világ megszentelését,
akkor talán nem kell mást tennünk,
csak ki kell nyújtanunk a kezünket valaki felé. Tegyünk egy kézmozdulatot!
Egy olyan mozdulatot, amely a másik
ember számára a Szentlélek működésének a jele!

Jöjj el, Szentlélek!

J

öjj el, Szentlélek
Isten! Jöjj el, az
Atya és Jézus Krisztus Lelke!
Jöjj el, Szentlélek,
az apostolok és az Egyház Lelke! Jöjj,
és segítsd az Egyház minden tagját a
tanúságtételben és az evangélium hirdetésében! Jöjj el, megbocsátás Lelke
és egységet adó Lélek!
Jöjj el, megszentelő Szentlélek! Jöjj
el, hét ajándék Lelke! Jöjj el, tanúságtevő Lélek! Jöjj el, maradj az Egyházzal
és maradj bennünk!
Jöjj el, és segíts minket, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljünk!
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