
Szendi József püspök

ISTEN GYERMEKEIT ISTEN LELKE VEZETI

Pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap, már az ószövetségbennemcsak a terménybetaka
rítás hálaünnepe, hanem a mysterium paschale, a húsvéti titok betetőzése. Az ószövetségi
választott nép húsvétkor az egyiptomi szolgaságból való szabadulást ünnepelte a bá
rányáldozat erejéből, pünkösdkor pedig a Sinai hegyen történt szövetségkötést: az
Istentől adományozott Törvény szerető elfogadását, illetve a Jahvéval mint vőlegénnyel
kötött szent házasságszerződést, amelyre az eszkatologikus időkben minden nép meghí
vást kap. Az újszövetségben ennek az ószövetségielőképnek a beteljesedésétünnepeljük.
Jézus Krisztus, az Atya Fia húsvétkor mint második Adám, halálig menő, engedelmes
szeretetével túláradó bőséggel jóváteszi a világ szeretetlen engedetlenségből fakadó bűne

it, és ezért az Atya viszonzásul feltámasztja és jobbjára ülteti. A megdicsőült Krisztus
pünkösdkor elküldi nekünk Szentlelkét, hogy igéjéthivő bizalommal és önátadó szeretet
tel befogadva, a keresztség által újjászülessünk, vagy ahogy a szentatyák mondják:
átistenüljünk. Amint Jézus isteni természetével egyesült embersége a Szentlélek erejéből

született Szűz Máriától (Luk 1,35), ugyanúgy a Szentlélek teremtő erejére van szükség
ahhoz, hogy a tér és idő korlátain túljutott, megdicsőült Krisztussal egyesüljünk, és vele
egy titokzatos személlyé váljunk. így benne, az Atya egyszülött Fiában mi is fogadott
fiak lehetünk, akik Isten fiainak nemcsak neveztetünk, hanem azok is vagyunk (lJán
3,l). Mivel pedig fiak vagyunk, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja:
Abba, Atya! (Ga/4,6). A Szentlélek teremtő ereje így hozza létre az egyházat, amelyben
nemcsak Krisztussal egyesülünk, hanem egymással is egy titokzatos testet alkotunk.
Ezért pünkösd az egyház születésnapja.

A Szentlélekazonban nemcsak emberi mivoltunkat teremti újjá a keresztségiújjászüle
tésben (Ján 3,5), hanem képessé tesz arra, hogy Isten gyermekeiként éljünk és cseleked
jünk (Ján 1,12),nem önző ösztöneink szolgaságában, hanem Jézus szabadságával mindig
az Atya kedvét és akaratát megvalósítva egyéni adottságaink és körülményeink szerint,
amig csak Krisztus ki nem alakul belőlünk (Ga/4,19). Mert azok az Isten fiai, akiket az
Isten Lelke vezérel (Róm 8,13), akik nem test szerint élnek, hanem a lélekkel megölik a .
test cselekedeteit, akik elmondhatják: élek, de már nem én, hanem él bennem Krisztus
(Ga/2,20). A Szentlélek így válik minden igazi életszentséglelkévé,minden igazi megtérés
és egyházi reform éltető erejévé. Nem is szűnik meg az egyház egésztörténelme folyamán
a szentekben olyan egyéniségeket támasztani, akik felismerve koruk sajátos igényeit,
egyéni leleményességükkel, nagylelkű áldozatvállalással elibénk élik Krisztust és létre
hoznak olyan mozgalmakat, amelyek választ adnak koruk megváltás iránti kérdéseire.
Gondoljunk csak Szent Pál apostolra, Assisi Szent Ferencre, Árpádházi Szent Erzsébet-

're, Xavéri Szent Ferencre, Lisieux-i Szent Terézre vagy napjainkban Szent Maximilian
Kolbe atyára. Eredetiségük nem mindenáron való egyénieskedés, zseniális szabadságuk
nem a törvényeket és más emberek jogait semmibe vevő szabadosság, hanem az egyéni
vágyakról való lemondás árán egészenKrisztusnak élő, Isten akaratát kereső és másokat
önzetlenül szolgálni akaró szeretetükből fakadt. Ök nem saját magukat akarták megva
lósítani, mert az önző ember minél inkább szereti a maga életét, annál inkább elveszíti
azt (Mk 8,35). Nem önmagukat bálványozták, hogy teremtmény létükre hazug módon
maguk döntsenek jó és rossz felől. Ök magukról elfelejtkezve az Isten és embertársaik
szolgálatára vállalkoztak és áldozatos szeretetük jutalmát Istenre bízták. Aki viszonzásul
a minden emberi elképzelést felülmúló, saját isteni életében részesítette és Szentlelkének
kegyelmével maga formálta őket Fia képmásává, hogy beteljenek Isten egészteljességével
(Ef 3,8 és 3,19).

A Szentlélekáltal támasztott, lelkes; karizmatikus szentek mellett, akik saját példájuk
kal az egyház igazi megújítói voltak, akadtak mindig olyanok is, akik nem az Isten.
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hanem a maguk emberi elgondolásait akarták másokra kényszeríteni, azt hivén maguk
ról, hogy tévedhetetlenek. Nagy hévvel és megtévesztő buzgósággal, látványos reformok
kal akarták megújítani az egyház életét már az apostolok korában és végig az egyháztör
ténelem folyamán. Pedig őket minden látszat ellenére nem a Krisztus Lelke vezette,
hanem a hazugság lelke és nemcsak hogy nem építették a Krisztus egyházát, hanem
antikrisztusok lévén, szétzilálták, Ezért már az apostolok szükségesnek tartották, hogy
a hivők megkülönböztessek a lelkeket (IKor 12,IQ-IJán 3,22-4,6), és szabályokat állítot
tak fel, amelyek alapján meg lehet különböztetni a hazug látszatigazságot a valódi, isteni,
örök igazságtól (2Ján 7). Mindenek felett azonban rámutattak arra, hogy a Szentlélek
látványos karizmáinál (nyelvek adománya, csodatevés, gyógyítás, jövendölés) messze
többet ér a mások épülésére szolgáló tánítás és prófétálás (I Kor 14,1-5), és hogy a
legfőbb karizma a szeretet (IKor 13). Az ősegyház a karizmák gyakorlását alárendelte
a hierarchiát alkotó vezetőségnek(IKor 14,26-40), mert az Isten nem a zűrzavar Istene
(IKor 14,33). Pünkösdkor ugyanis nemcsak a karizmatikus hívekre szállt le a Szentlélek,
hanem az egyházat irányító apostolokra is. Szent Pál az általa rendelt elöljáróknak
meghagyja: "Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt ennek élére titeket
előljárékul a Szentlélek, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével
szerzett meg" (Ap Csel 20,28). Már az ősegyház szembefordult azzal a megtévesztő

érveléssel, hogy Péter apostol bűnös tagadásával eljátszotta főpásztorikarizmáját. Ezért
került Szent János evangéliumának első befejezése után a mostani 21. fejezet Péter
háromszoros szeretetvallomásáról és főpásztori tisztének megerősítéséről: "Legeltesd
bárányaimat!" és "Legeltesd juhaimat!" Szent Pál pedig úgy rendelt elöljárókat a rész
egyházak élére, hogya karizmatikusokat irányítsák, és hallgattassák el a tévtanítókat
(Tit 1,11). Mert a Szentlélek Krisztus Lelke, nem mondhat ellent annak, amit Krisztus
tanított és rendelt. Ő viszont egyházában az irányítást apostolaira és azok utódaira bízta
olyan tekintéllyel, hogy amit ők megkötnek a földön, meg lesz kötve a mennyben is (Mt
16,19 és Mt 18,18).

Az egyház által elismert szentek készségesen követték egyházi elöljáróik irányítását,
még akkor is, ha ezért dédelgetett elképzeléseikrőllekellett mondaniuk. Mindig gyanús
az olyan Szentlélekre hivatkozó karizmatikus törekvés, mely az egyházi hierarchia ellen
lázad, vagy különféle ürügyekkel próbál kibújni a neki járó engedelmesség alól. A
Szentlélek szabadsága nem szabados önfejűség, hanem az Isten akaratának keresése
mások javára és a másoknak adott karizmák megbecsülése. Az egyházi vezetés nem a
karizmák elfojtására adatott, hanem arra rendelt, hogy irányításával megóvjon az önál
tatás /rsalódásától és mások megcsalásától. Az Ur Jézus nem az egyes karizmatikusok
nak, hanem egyháza vezetőinek ígérte meg a tévedhetetlenség karizmáját. Ezért rendelke
zik úgy VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a bázisközösségekről,

hogy csak akkor lesznek az egyház reményei, "ha megőrzik az őszinte közösséget
püspökeikkel, akiket az Ur állított egyháza élére, és az egyházi Tanítóhivatallal, amelyet
a Szentlélek a püspökökre bízott" (V. 58). Hasonlóképpen beszélt II. János Pál pápa is
1982. október 7-én a magyar püspökök ad limina látogatásakor.
, Manapság, amikor örömmel tapasztaljuk, hogya Szentlélek ihletésére karizmatikus

mozgalmak és bázisközösségek támadnak egyházunkban, melyek a Biblia elmélyedő

olvasásával a Krisztus és az egymás iránti szeretet lángját szítják, amikor sokakban
feléled az elmélkedő és közös imádság igénye, amikor igyekszenek a szentségek és főleg

az Eukarisztia liturgiáját lelki élménnyé tenni, jó arra gondolni, hogy az egyházi elöljárók
Szentlélektől irányított vezetése ezeknek helyes irányba terelője, és hogy a nekik való
engedelmesség minden hamis önáltatástól és csalástól megóv. Jó arra is gondolni, hogy
Szent Pál figyelmeztetése: "A Lelket el ne fojtsátok!" (I Tessz 5,19) nemcsak az egyház
vezetőinekszól, hanem az általuk vezetetteknek is, nehogy makacs, erőszakosés szeretet
len kritikájukkal kioltsák az engedelmesség Szentlelkét, mert már az ószövetségi próféta
megállapította: "Többet ér az engedelmesség, mint az áldozat!" (ISám 15,22).

Pünkösd ünnepén, mikor Szent Péter a többi tizenegytől körülvéve előlépett és el
mondta beszédét a Szentlélek kiáradásáról, a szélvihar és lángnyelvek csodájára összese-
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