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PÜNKÖSD AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSNAPJA 

Egy faluban felszerelik a lámpákat, a villanyvezetékeket, az ott-
honokat berendezik háztartási gépekkel, (TV. computer, mosó-
gép…stb.). De amíg a láthatatlan áramot nem kapcsolják rá, a vil-
lany nem éghet, a gépek, készülékek nem jönnek működésbe. - 
Egy háromfázisú motornál elég, ha az egyik fázisban nincs áram, 
s a motor nem működik. Ebből az egyszerű hétköznapi tényből 
máris értékeljük, kicsoda számunkra a Szentlélek, miért az Egy-
ház születésnapja és a folyamatos működésének elengedhetet-
len feltétele. 
Jézus is mindent előkészített földi tartózkodásával. Megszer-
vezte az Egyházát, három éves kurzust tartott felnőtt, kétkezi 
munkásoknak, apostolaiknak, akik Nagypéntek és Húsvét esemé-
nyei után is félelembe, passzivitásba burkolóztak. 
Miért? Mert a szentháromságos-, a jézusi élet keringése csak a 
Szentlélek eljövetelekor jött létre bennük. Csak a Lélek által le-
hetünk szőlővesszők a szőlőtőn: általa lettünk és vagyunk Jézus 
testének tagjai (1 Kor 12,13). Általa mondhatjuk Jézussal az Atyá-
nak, hogy: Abba, Atyánk (Róm 8,16). Általa lettünk egymás test-
vérei Jézusban: általa született meg az Egyház. 
Várjátok a Szentlelket, mondta Jézus apostolainak. Azok vártak. 
S amikor megkapták a Lelket, bekapcsolódtak Krisztus életébe, 
és nagy hatású tanúságtevői lettek. 
Várjátok a Szentlelket! - figyelmeztet bennünket is az Egyház. A 
mi várakozásunk már egészen mást jelent, mint az apostoloké, 
mert a Szentlélek már eljött.  
De mégis valóságos várakozás ez! A Szentlélek folytonos segítsé-
gül hívása! - Mert tudjuk, hogy az Ő segítsége nélkül nem tudunk 
kitartani és haladni a jézusi úton. Ahogy a világítás és az elektro-
nikus gépek sem működnek áram nélkül. És várakozás azért is, 
mert olyan ajándékokra várunk, amelyeket emberi tevékenysé-
günkkel soha ki nem érdemelhetnénk. Hiszen arra várunk, hogy 
Krisztus élete bontakozzék, hogy Ő éljen bennünk a Szentlélek 
által. 
Akkor juthatunk közel a Szentlélekhez, ha Jézussal élünk, az Ő 
szeretet törvényét követjük! Ha Jézus tanítása szerint próbálunk 
minden nap újra szeretni, egyre jobban megtapasztaljuk, hogy 
rászorulunk a Lélek vezetésére. 
De várakoznunk is kell; imádkozni a Szentlélek megvilágosításá-
ért, ajándékaiért. - Mert az Ő segítsége nélkül nem tudnánk ki-
tartani a jézusi úton. Hívnunk kell a Szentlelket azért is, mert 
olyan ajándékokra várunk, amelyeket magunktól soha ki nem ér-
demelhetnénk. Hiszen arra várunk, hogy Krisztus élete bontakoz-
zék -, hogy Ő éljen bennünk a Szentlélek által, Aki minden re-
ménykedésünk oka és garanciája. 
Miért a remény embere Ön ebben a zűrzavaros időben? – kér-
dezte egy amerikai folyóirat riportere Suenens bíborost. - „Mert 
hiszek a Szentlélekben.” – válaszolta. Ekkor arra kért, hogy levél-
ben fejtsem ki részletesebben a válaszom. Meg is tettem. Íme 
válaszának lényege: „Mert hiszem: Isten új arcot ölt minden reg-
gel, és most teremti a világot, nem valahol az elfelejtett múlt 

ködében. Ez késztet minden percben készen állni a nagy talál-
kozásra. Mert a váratlan a Gondviselés szabálya. 
Ez a kiszámíthatatlan Isten ment meg minket és szabadít meg 
minden determinizmustól (=előre elrendeléstől) kijátszva a 
szociológusok borúlátó jóslatait. Ez a kiszámíthatatlan Isten 
szereti gyermekeit, az embereket. Ez reményem forrása. 
A remény embere vagyok: nem emberi érvek, nem természetes 
optimizmus táplálja bennem a reményt, hanem egyszerűen hi-
szem, hogy a Szentlélek működik az Egyházban és a világban, 
akár tudunk róla, akár nem. A remény embere vagyok, mert hi-
szem: a Szentlélek mindörökké a Teremtő Szellem, aki minden 
reggel új szabadságot, örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik 
befogadják. 
A remény embere vagyok, mert tudom: az Egyház története 
hosszú, s tele a Szentlélek csodáival. Gondoljatok a prófétákra 
és a szentekre, akik döntő órákban a kegyelem csodálatos esz-
közei voltak, s fénycsóvát vetítettek elénk az útra. 
Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. XXIII. János pápa is egy 
volt közülük. A Zsinat is. 
Nem számítottunk se az egyikre, se a másikra. 
Miért merülne ki éppen most Isten képzelőereje és szeretete? 
Remélni kötelesség és nem fényűzés. A remény nem álmodo-
zás, ellenkezőleg: eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldo-
gok, akik álmodni mernek, s álmukért kemény pénzzel fizetnek, 
hogy testet öltsön az emberek életében.” (Új Pünkösd) 
 
Váljunk mi is a remény embereivé, akik Lélekkel – lelkesedéssel 
– élik krisztusi küldetésüket, hogy újjászülethessék ma is az Egy-
ház. 
A Szentlélek kiáradását kérve: József atya 
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