
Pünkösdvasárnap 2012.

Bevezetés
Ma, piros Pünkösd ünnepén a 

Szentlélek  Úristen  eljövetelének,  és 
az  Egyház,  születésének,  öntudatra 
ébredésének  az  ünnepén  szeretettel 
köszöntöm a kedves testvéreket. Ek-
kor  formálta  a  Szentlélek  egyetlen 
nagy családi közösséggé a legkülön-
félébb nyelvű és gondolkodású em-
bereket.

Azóta is Ő élteti a krisztushí-
vők világot  megújító  közösségét  az 
egyházat, s annak tagjait, hogy képe-
sek legyenek mindenkor e feladatuk 
teljesítésére.

Mennyire engedjük, hogy ben-
nünket  is  inspiráljon  a  Szentlélek? 
Mennyire  veszünk  mi  részt  a  világ 
Szentlélek  irányította 
megújításában?  Vizsgáljuk  meg 
lelki-ismeretünket.

Kirie litánia
Jézus Krisztus! Az Általad el-

küldött  Igazság  Lelke  juttassa 
eszünkbe  mindazt,  amire  tanítottál 
bennünket! Uram irgalmazz!

Jézus Krisztus! Az Általad el-
küldött  Vigasztaló maradjon velünk 
mindörökre! Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus!  Az általad el-
küldött Szentlélek vezesse Egyháza-
dat mindenkor az Igazság és szeretet 
útján! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Mindannyian átéltünk már ha-

talmas  szélvihart.  Mennyi  minden 
történik ilyenkor! A szél látványosan 
mozgatja a fákat, letöredezi ágaikat, 
kicsavarja  őket  a  földből,  leszakítja 

az  épületek  tetőit.  Zúg  minden.  A 
szélben  olyan  energiák  működnek, 
amelyek minden elérhetőt megragad-
nak, és mozgásba hoznak. 

A levegő áramlásával,  a szél-
lel, mindennap találkozunk. Gyenge 
széláramlat  keletkezik a  lélegzésből 
is. A lélegzés az élet jele. A régi, s 
bibliai kifejezés szerint is: aki meg-
hal, kileheli lelkét.

A szél és a lehelet a Szentlé-
lek  működésének  jelképei. Ezeket 
figyelembe véve, könnyebb megérte-
nünk a Pünkösd ünnepéhez kapcso-
lódó szentírási beszámolókat.

Az  Apostolok  Cselekedetei 
így írja le a Szentlélek megérkezését: 
"mintha csak heves szélvész közele-
dett  volna,  zaj  támadt  az  égből,  és 
egészen betöltötte a házat, ahol ösz-
szegyűltek."

János evangéliuma pedig arról 
tudósít:  "E  szavak  hallatán  (Jézus) 
rájuk lehelt, és folytatta: vegyétek a 
Szentlelket" A szél, a lehelet, annak 
a  Szentlélek  jelzésére  szolgáló  ké-
pek,  akit  Jézus  küldött  tanítványai-
nak. Mindez, aztán történt, hogy Jé-
zus meghalt a kereszten. Ekkor úgy 
látszott,  hogy  műve  meghiúsult  a 
Földön.  Tanítványai  tanácstalanok 
voltak. Ugyanis az Úr, akit szerettek, 
nincs velük többé.

Ebben  a  helyzetben  kelt 
szárnyra egy rendkívüli hír: Jézus él, 
feltámadt és már meg is jelent egye-
seknek. Azután maguk a tanítványok 
is meggyőződtek erről, és most már 
boldogok voltak. Jézus azonban töb-
bet akart. A tanítványok nem tarthat-
ták meg maguknak ezt az örömhírt, 
hanem tovább kellett adniuk minden 
embernek. Ezért küldte el számukra 
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a  Szentlelket.  Rájuk  lehelt,  és  ezt 
mondta: vegyétek a Szentlelket!

Ezzel  Jézus  tanítványainak 
erőt adott, személyes isteni erőt, aki 
elindította, lelkesítette őket. A tanít-
ványok most már nem maradtak be-
zárkózva.  S nem maradtak Jeruzsá-
lemben, és nem tartották magukban 
a történteket.  Elkezdődött  egy nagy 
világmegváltó  demokratikus  világ-
forradalom.

Az apostolok elindultak a szél-
rózsa minden irányába. Betértek út-
juk során a falvakba és városokba, és 
mindenütt hirdették a Jézusról szóló 
örömhírt.

Mindenütt  megtapasztalták, 
hogy velük van a Lélek. Hatékony-
ságot ad szavaiknak, készségessé te-
szi  hallgatóságuk szívét  az  örömhír 
befogadására.  Előzőleg  félelem  élt 
bennük. Most ennek nyomát sem ta-
pasztalták.

Így terjedt Jézus örömhíre, el-
sősorban a Római Birodalom falvai-
ban  és  városaiban.  Így  jutott  el  az 
örömhír:  Jézus  kereszthalálának  és 
feltámadásának,  az  emberiség  meg-
váltásának a híre, az akkori világbi-
rodalom fővárosába,  Rómába,  majd 
a Birodalom límeszein túlra, a barbár 
népekhez is.

Így  folytatódott  ez  tovább 
nemzedékről  nemzedékre,  az  újon-
nan felfedezett világrészeken is, egé-
szen napjainkig.

De  mintha  mégsem,  illetve 
nem  mindenütt.  Mintha  mára  már 
megtorpant volna az örömhír lendü-
letes terjedése, az örömhír lelkes hir-
detése,  és  lelkes  befogadása  is.  A 
mai  lelkes  igehirdetők  nem  lépnek 
már fel a tereken és utcákon, az ae-

ropáguszon  sem.  Kiszorítják  őket  a 
társadalomból, vissza a templomok-
ba. A lelkes igehirdetők helyét a ke-
resztényellenes médiumok veszik át. 
Az  örömhírt  lelkesen  hallgatók  he-
lyét pedig, egy lebutított, kritikátlan, 
s igénytelen nép, amellyel azt tehet-
nek, amit akarnak. Kiolthatják belő-
lük nemcsak a keresztény hitet,  ha-
nem a nemzeti érzést is.

Nem  véletlen,  sőt  bizonyos 
erőknek érdeke is, hogy a nemzet jö-
vőjének a zálogát, a képzett, munkát 
kereső fiatalokat az ország elhagyá-
sára hangolják, szétmállasszák az or-
szágot, s ne maradjon itt az ország-
ban, a nemzet önmagát reprodukáló 
rétege.

Sohasem volt könnyű a krisz-
tushívők  helyzete  e  világban.  De 
mindig velük volt az erősség Lelke. 
Ma is velünk van. És tennünk kell a 
Krisztustól  kapott  feladatunkat.  S 
hirdetnünk az örömhírt a szegények-
nek, mert egyre többen vannak nap-
ról napra. 

Féltve figyeljük, hová vezet a 
megújuló médiapolitikánk. Nem vé-
letlen, hogy bizonyos nemzetellenes 
erők oly erősen támadják e területen 
rendet  teremtő  média-törvényünket. 
Nekünk, keresztény, s nemzeti médi-
umra, oktatási rendszerre, a családok 
támogatására van szükségünk. S el-
kötelezett  keresztényekre,  a  hitet 
nemcsak  hirdető,  de  hiteles  módon 
megélő férfiakra és nőkre. 

Küldd el  Urunk Szent  Lelke-
det,  hogy  tudjunk  megújulni,  és 
megújítani. Hogy tudjuk teljesíteni a 
mi pünkösdi feladatunkat.

Amen.
F. F.
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