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AZ UJ ES OROK SZOVETSEG UNNEPE

Pünkösd ünnepe jeles nap a kereszténység által ihletett európai civilizációban. Az ismert nép
ének szerint karácsony és húsvét után harmadszor jelenti magát Jézus piros pünkösd napján.
A templomi közösségekben halljuk az üdveseményeket közlő bibliai fejezeteket; a himnuszok,
zsoltárok felidézik az első pünkösd szélzúgását, a tüzes nyelvek fényét, s az elmélkedő lélek előtt

megjelenik pünkösd kettős arculata: a beteljesedés és az elindulás. Az apostolok átélték, hogy
Krisztus ígérete beteljesedett: nem hagylak benneteket árván, hanem elküldöm a Vigasztalót, az
Igazság Lelkét (Jn 15,26); néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkední (ApCsel
1,5). Ez a beteljesedés nem záró akkord, hanem nyitány. Megnyilt a félénk apostolok néma ajka,
megkezdődött a küldetés teljesítése, a misszionálás, a Jézushoz térítés, nyilvánvalóvá lett az új és
örök szövetség Isten és népe között: az egyház. Az akkor létesült és induló egyház vitorláíba be
lekapott a pünkösdi szél és elindította a történelem évezredeinek .végeláthatatlan tengerén.

Szent Ágoston állapítja meg a De Trinitate (A Szentháromságról) cimű művében: Spiritu s
Sanctus Patrem Filio ceniungit, nosque illis subiungit. Azaz: a Szentlélek mintszeretetreláció áll
fenn az Atya ~s Fiú kőzőtt, s mint szeretetelv az embereket is a Szentháromsághoz kapcsolja. Is
ten örök akarata volt, hogy az embert bevonja az isteni szférába, kegyelmileg részesítse az isteni
természetben (2Pt 1,4). Ett már a Megváltó születése előtt előkészitette. Kezdetben csupán egy
népet választott ki, vele kötött szövetséget, törvényeket adott neki és istentiszteleti közösséggé
formálta. De ez csak a kezdet volt. A próféták szózataiban megcsillant a messiási remény, a vá
rakozás egy új és örök szövetség után. Erről szóltak az isteni ígéretek: "kiárasztom Lelkemet
minden testre" Vo 3,I)·~ "akkor egyetlen szívet adok nekikés új lelket ... Akkor népem lesznek
én meg Istenük leszek" (Ez 11,19).

Az újszövetség közvetítőjének (Zsid 9,15) megjelenését a Szentlélek készítette elő, "A Szentlé
lek száll tereád - hirdette az angyal Máriának -, a Magasságos ereje borít be árnyékával" (Lk
1,35). Simeon a Lélek indítására ment a templomba, hogy találkozzék a gyermek Jézussal, ami
kor szülei bemutatják az Úrnak. (Lk ,2,26). S amikor a Jordánban megkeresztelkedett, a Lélek
szállt reá, majd arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába (Mk 1,1D-II) a döntő győzelemre a
Sátán ellen. Az életből való távozása előtt pedíg megnyugtatta tanítványait, hogy más Vigaszta
lót küld nekik, az Igazság Lelkét, aki majd elvezetí őket is a teljes igazságra (Jn 16,13).

Jézus minden műve megváltói értékű, de a mindent beteljesítő legfőbb megváltói cselekmény a
kereszthalála és föltámadása volt, amikor "az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul
az Istennek" (Zsid 9,14), s ugyanaz a "Lélek föltámasztotta ... a halálból" (Róm 8,11)'.

A Szeritatyák tanítása szerint a Jézus oldalából kifolyó vér és víz jelképezte az egyház, az új és
örök szövetség létrejöttét. De ennek kinyilatkoztatása késöbben történt. Ezért az egyház alapítá
sának dátuma nem nagypéntek vagy húsvét, hanem a húsvét utáni ötvenedik nap: pünkösd.
Amikor a II. vatikáni zsinat után rendezték az egyházi naptárt és benne a szent időket, megszűnt

az úgynevezett pünkösdi ünnepkör: pünkösd lett a befejezése, betetőzése húsvét ünnepének,
azaz kinyilatkoztatása annak. ami ugyan már lezajlott érdemben és tárgyi valóságában húsvét
kor, de ötven napnak kellett eltelnie, amíg nyilvánvalóvá lett. .

Kérdezhetnők, miért kellett várni ötven napig, miért nem történt ez meg mindjárt Krisztus föl
támadása után? Az apostolok hivatása az volt, hogy fundamentumai legyenek az egyháznak (Ef
2,20), elsősorban azáltal, hogy Jézus föltámadásáról tanúskodjanak (ApCsel 1,21). Idő kellett
ahhoz, hogyafőltámadás hite megerősödjék bennük. Feddést is kaptak Jézustól, amiért "nem
hittek azoknak. akik föltámadása után látták" (Mk 16,14).

A zsidók pünkösdi ünnepe, mely a Sinai hegyen kötött ószövetségre emlékeztetett, alkalmas
nak tűnt arra, hogy az újszövetség, melyet Jézus megváltói halála már megkoronázott (Lk
22,20), most kinyilvánuljon. Ezt a tényt igy foglalja össze Szent Pál: "Apostolokra és prófétákra
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alapozott épület vagytok - írja az egyházról>, s a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ö tartja össze
az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Szentlélek köz
reműködésével az Isten hajlékává" (Ef 2,20-22).

Az Apostolok Cselekedetei megkapóan 'ábrázolja, hogyan működött közre a Szentlélek a lelki
hajlék, az egyház építésében. Szent Péter Cezareában a pogány Kornéliusz háza népének hirdeti
az evangéliumot, s íme "a Szentlélek leszállt mindenkire, aki hallgatta tanítását" (ApCsel 10,44),
mire Szent Péter elrendeli, hogy kereszteljék meg őket. - "A Lélek indítást adott Fülöpnek,
hogy az etiópiai Kandákénak hirdesse Jézust és keresztelje meg" (ApO~eI8,29). -- Antiochiában
nemcsak egy esetként, hanem elvből hirdették az evangéliumot a görögöknek is. Emiatt a jeru
zsálemiek aggályoskodtak, de Barnabás helyesli, hogy minden embernek hirdetik az evangéliu-
mot, mert "derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel" (ApCsel 11,24). -

A mi korszakunk is a Szentlélek vezetésének, Isten országa építésének ideje, "aki azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére" (l Tim 2, 4). Pünkösd ma is,
1982-ben, mint az első pünkösd, feladatok elé állítja az egyházat. Az egyház azonban nem elvont
világban él. Amint az első pünkösdkor a vallási, kulturális, szociológiai körülmények néha gát
lólag hatottak, ma is divatos civilizációnk válságáról beszélni, amely hat az egyház életére is.
Kérdezzük meg magunktól, eszünkbe juttatja-e a Szentlélek - Jézus ígérete szerint - a teljes igaz
ságot, vagymint Szent Pál mondja, közrernűködik-eabban, hogy Krisztusban egybeépüljünk Is
ten hajlékává?

Az Igazság Lelke, a Vigasztaló, az Atya jobb kezének mutató ujja (digitus paternae dexterae),
ahogyaSzentlelket nevezi az egyik himnusz, rámutat jelenségekre, melyek az ő jelenlétét és köz
reműködését tanúsítják. Jézus a benne hivőkért mondott főpapi imájában azt kérte, hogy .Jegye
nek mindnyájan egyek ... hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem ... Megismertettem
velük nevedet és ezután is megismertetem, hogya szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én
is bennük legyek" (Jn 17,21.,26). Nemde az utóbbi évtizedek során az egyháztudatban előtérbe

lépett az egység, a testvériség, a közösség élménye, az tehát, hogy az egyház nem elszigetelt sze
mélyek egymásmellettisége, hanem Isten népe, családja, testvérisége.

A Szentlélek Úristen egybeépítő közreműködésének és Jézus főpapi imájának hatékonyságát
figyelhetjük meg abban, hogy a századok folyamán egymástól elvált egyházakban kisebb-na
gyobb fokban vádol a lelkiismeret, és elkezdődik a keresés, vagy legalábbis felébred a vágy az
egység után. Vádol a lelkiismeret, mert érezzük, hogya szakadás ténye miatt Jézus küldetésének
hitelességét kétségbe vonja a világ, s ezért mi vagyunk a felelősek. Az egységre törekvés forrása
tehát nem opportunisztikus számításból, a csoportosulás előnyeinek reményéből fakad, hanem a
Krisztus iránti és az ő küldetése iránti felelősségből.

"Megismertettem nevedet és meg fogom ismertetni!" - Talán irreálisnak látszik ez az ígéret,
hisz oly nagy hiányokat látunk a hitismeret terén extenzitásban. Ám szűkebb körben ugyan, de
intenzitásban reményt keltő és vigaszt adó haladást is látunk, bízunk abban, hogy ez kovász lesz,
mely átalakít és erjeszt. Arra a tényre gondolunk, hogy más korokban nem tapasztalt érdeklődés
van a szakteológia és a hitismeretek részletes és tudományos elmélyítése iránt: A Német Szövet
ségi Köztársaságban 18ezer olyan férfi és nő látogatja az egyetemek és főiskolák teológiai karait,
akik nem készülnek papi pályára. Az egyetemi karokon kívül világszerte sorra alakultak és láto
gatottak a hosszabb-rövidebb teológiai kurzusok, a "hit iskolái"• a felnőttek katekumenátusa, a
bibliakörök stb. .

Az első pünkösd ünnepén Szerit Péter beszéde végén ezt a kérdést' tették fel: "Mit tegyünk hát,
emberek, testvérek?" (ApCsel 2,37). - Az 1982. évi pünkösd ünnepén szintén ezt a kérdést kell
feltennünk magunknak: mit tegyünk, emberek, testvérek? A kérdés' szavai már sejtetik a felele
tet. A testvériség, az összetartozás tudatát erősítsük;azt az érzést, hogy nem izoláltan élünk egy
más mellett, hanem Isten népét, családját alkotjuk, az ő háza népe vagyunk.

EI kell ezt kezdenünk a helyi egyház legkisebb megjelenési formáinál : az egyházközségi, plébá
niai, templomi közösségeinkben. Itt is legelőször istentiszteleteink alakításánál. Türelmes és a si-
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kertelenségek miatt nem lankadó munkával át kell vinnünk a köztudatba, hogy a liturgia, a
szentmise, a szentségek kiszolgáltatása nem privát esemény, hanem közösségi cselekmény. A kő

zösség létrehozója maga Jézus Krisztus, aki .mindig jelen van egyházában, de kiváltképpen a li
turgikus cselekményekben. Jelen van a szentmisében, a pap személyében, mert az áldozatot
ugyanaz mutatja be most is a papok szolgálata által, mint aki a kereszten önmagát föláldozta ...
Jelen van erejével a szentségekben, így bárki is keresztel, maga Krisztus az, aki keresztel. Jelen
van igéje által, minthogy ő maga szól hozzánk, amikor az egyházban a Szentírást olvassák. Vé
gül jelen van, amikor könyörög és zsoltárt zeng az egyház, hiszen megígérte: Ahol ketten vagy
hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük" (Lit. Konst. 7. sz.).

Ez a kegyelmi valóság kell, hogy megmutatkozzék az istentisztelet külső alakításában. Sokat
segíthet, ha a plébánián létesítünk liturgikus kört vagy csoportot. Ennek tagjai nemcsak részt
vesznek a szövegek olvasásában, az énekben, a rendezésben, hanem segítenek abban, hogya li
turgia az egész templomi közősség eseményévé váljék.

Az első pünkösdkor megalakult keresztény közösség hitátadó volt. "Dicsőítették az Istent, és az
egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik üdvözültek"
(ApCsel 2,47). Ma is szükség van arra, hogy az érdeklődők, a gyermekek és a fiatalok szemében
vonzó legyen a felnőttek hite; ők rászorulnak arra, hogy tapasztalják, hogyan kell ma keresztény
módra élni, hol vannak a nehézségek, hol vannak a remények, s érzékeljék. hogyan változtatja
meg a hit az ember életét, hogyan teszi tökéletesebbé. A gyakorlat azt mutatja, hogy a hívek so
kat segíthetnek a szentségekre való előkészitésben. Érdeklődést szokott kiváltani a fiatalok köré
ben, amikor hivő családapák, családanyák elmondják, hogyan alakitják a hit révén családi életü
ket, hogyan oldják meg a házasság problémáit. A hit átadását elősegítika plébániai közösség ke
retében megalakuló párbeszéd- vagy vitakörök, a különféle családi kötök, csoportok. A közös
keresés, kutatás a keresztény életalakitás irányában erősíti az összetartást, szemlélteti a keresz
ténység megélésének különféle lehetőségeit. A plébániai közösség keretein belül az élő hit terje.
dését elősegíti a személyes találkozás a távolabb állókkal. Szent Pál felteszi a kérdést: "Hogyan
higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyari halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan
hirdesse az, akit nem küldtek?" (Róm 10,14). Ebben sokat segít, ha az egyházközségben látogató
csoport is tevékenykedik. Az erre alkalmas hívek használják fel a lehetőségeket, hogy másokkal
segitő szándékkal érintkezésbe lépjenek, átérezve Jézus szavait: "amit a legkisebb testvéreim kö
zül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40). Nem is annyira a látható "et:edmények" miatt
kell felkeresnünk a plébániai közösség tagjait, hanem mert Jézus meghagyta nekünk. Az ilyen lá·
togatások alkalmával tűnjék ki az érdek nélküli, őszinte jóakarat. Legyen kifejezője az összetar
tozásnak Jézusban. A látogatást végzőnek tudnia kell, hogy valamit vinni akar: azt, hogy a meg
keresett részt vegyen a Jézus Krisztus által hirdetett evangéliumi életben.

Minden jó kezdeményezés és mozgalom kapcsolódjék a helyi egyház közösségébe és segítse elő'

annak lelki megújhodását. Szerte a világegyházban tevékenykednek a különféle kiscsoportok,
kisközösségek. Létrejöttükben kétségtelenül szerepet játszanak történeti, szociológiai tényezők, ,
de ezek önmagukban nem magyarázzák meg azokat a lelki gyümölcsöket, amelyeket legtöbbjük I
termett. Ha a fát gyümölcseiről ismerjük meg, arra a következtetésre jutunk, hogy e mozgalmak
többsége a Szentlélek kiáradásának jele az egyházban. A többség ilyen, de a több mint százféle
mozgalom között akad néhány, melyekre nézve a Bibliában kimondott óvatossági szabályt aján
látos alkalmazni: egyrészt ne oltsuk ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessük meg, de vizsgál-

. junk felül mindent, s a jót tartsuk meg, a rossztól óvakodjunk (I Tesz 5,21); s hogy ne higgyünk
minden léleknek, hanem vizsgáljuk meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e (\Jn 4,1). Né·
hány kritérium: helyesség a tanításban; közösség a püspökkel, aki látható tényezője a helyi egy

.ház egységének; elismerése annak, hogy van az egyházban szolgálat - hivatalnak is mondhatjuk,
de olyannak, mely szolgálatot'jelent ~, amelynek feladata, hogy biztosítsa Jézus kinyilatkoztatá
sának azonosságát a kezdetektől mind a mai napig. Az is veszély, ha egy mozgalom a saját ta
pasztalatát tekinti az evangélium egyetlen igazi megélésének, ezzel a felfogással gyakran párosul
egyfajta önelégültség, elzárkózás minden más elgondolástól, néha a fanatizmus kísértéseivel.
E veszélyeket elkerülve, a kiscsoportok hathatós segitői lehetnek a plébániai közösségek lelki
megújításának.
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