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Miért fontos hívni a Szentlelket? 
Anna Marie McGuan nővér gondolatai Jézus kijelentései nyomán

Jézus az utolsó vacsora al-

kalmával sok mindent mon-

dott a Szentlélekkel kapcso-

latban tanítványainak. E ki-

jelentések mibenlétét Anna 

Marie McGuan nővér (RSM), 

a knoxville-i (USA) egyház-

megye keresztény képzésének 

igazgatója járta körül.

Jézus Szentlélekkel kapcsolatos 

kijelentései közül jó néhányat 

megtalálunk a mostanság ese-

dékes olvasmányok között. Ilyen 

például a következő: „én meg 

majd kérem az Atyát, és más vi-

gasztalót ad nektek: az Igazság 

Lelkét, aki örökké veletek marad…” 

(Jn 14,16–17) Egy másik pilla-

natban, az utolsó vacsorán el-

mondott beszédében pedig ezt 
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mondja: „De az igazságot mond-

tam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert 

ha nem megyek el, akkor nem jön el 

hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban 

elmegyek, akkor elküldöm” (Jn 16,7). 

 A Szentlélek jelenléte a tanít-

ványokban és a tanítványok kö-

zött lehetővé fogja tenni szá-

mukra, hogy Jézusnak éljenek, 

amint ezt ő kérte is tőlük. 

Jézusnak élni többet jelent az 

egyszerű eszünkbe juttatásnál; 

valójában ez azt jelenti, hogy 

Krisztus életét élem saját éle-

tem keretein belül, ahogy Szent 

Pál mondja: „Hiszen számomra az 

élet Krisztus, a halál pedig nyere-

 Az, hogy a Szentlélek évszá-

zadokon keresztül jelen volt 

először az apostolok, a tanít-

ványok, majd az egész egyház 

életében, azt a célt szolgálta, 

hogy Jézus barátainak folya-

matosan legyen vigasztalójuk, 

vezetőjük.

 Ha visszagondolunk az utol-

só vacsorára, teljesen helyénva-

ló, hogy Jézus abban a pillanat-

ban tett ilyen ígéretet, amikor 

közelgő távozása már nagyon 

aggasztotta barátait. Nem tud-

ták, hogy mi fog történni, és 

sok mindent nem értettek ab-

ból, amit Jézus mondott.

 Jézus tudta ezt, ezért az utol-

só vacsora alkalmával nem csu-

pán bevezette az eucharisztia 

intézményét, ami által ő mindig 

jelen lesz barátai között, hanem 

megígérte a Vigasztalót, a Szent-

lelket is. Azt mondta nekik, 

hogy a Szentlélek közöttük fog 

lakni, és velük lesz. 

 Mindabból, amit Jézus mon-

dott, úgy tűnt, hogy csupán 

annyit fogtak fel, hogy Jézus 

elmegy – ez a kijelentés pedig 

lesújtotta őket, sötétségben 

maradtak.

 Más szóval a küldetés az, 

hogy kinyilatkoztassa Jézust, az 

Isten igéjét, és élővé tegye Jézus 

képmását minden emberben.   

A Szentlélek megtanítja nekünk, 

hogy ki Jézus, és miképp válha-

tunk egyre inkább olyanná, 

mint ő. Előkészít bennünk arra 

is, hogy Jézust hittel fogadjuk.

 Egy megkeresztelt ember éle-

te növekedés az Istennel való 

egységben a hit, a remény és a 

szeretet által. A Szentlélek a 

szerzője ennek az egységnek; ő 

az, aki megtanítja, hogyan is-

merjük meg Istent jobban, és 

hogyan szeressük őt teljeseb-

ben.

ség.” (Fil 1,21) A Szentlélek az, 

aki igazzá teszi ezt a mondatot 

Szent Pálra és ránk.

 A Szentlélek ezt sok úton-

módon el tudja érni, de két igen 

fontos útja ennek a szentíráson 

és a szentségeken keresztül zaj-

lik. A szentírásban ugyanaz a 

Szentlélek inspirálta a szent 

szerzőket írásra, aki ott lakik 

minden egyes ember szívében, 

amikor olvassa a Szentírást. 

Ahogy a lélek inspirálta az írást, 

úgy a Lélek inspirálja az olva-

sást – hogy Jézus szíve és értel-

me kialakulhasson bennünk.

 A szentségekben kegyelem-

hez jutunk. A kegyelem hason-

 A katekizmus ezt egy helyütt 

így fejezi ki: „…a fogadott 

fiuság Lelkének küldetése lesz, 

hogy Krisztussal összekösse és 

Őbenne éltesse őket [Isten gyer-

mekeit] ...” (KEK, No. 690).

 A Szentlélek valóságossá te-

szi számunkra Isten tervét, és 

mi arról ismerjük fel a Szentlel-

ket, amit ő tesz minden egyes 

ember életben.

latossá tesz Istenhez, de ehhez 

az kell, hogy fel legyünk rá ké-

szülve, és hogy együttmű-

ködjünk vele. 

 A Szentlélek tanít minket és 

alakít minket, hogy azt tegyük, 

amire Jézus tanított.

 Mit jelent olyannak lenni, 

mint az Isten? Mit tesz Isten? 

Mindenekelőtt Isten ismeri és 

szereti magát, ismer és szeret 

mindent önmagában. Jézus ezért 

tanította, hogy a legfontosabb 

parancs Istent szeretni: „Szeresd 

Uradat, Istenedet teljes szívedből, 

teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez 

a legnagyobb, az első parancs. A 

második hasonló hozzá: Szeresd 

felebarátodat, mint saját magadat” 

(Mt 22,37–39). 

 A Szentlélek tesz képessé ben-

nünket arra, hogy ezt megte-

gyük, mert „A Szentlélek, akit 

Krisztus, a Fő áraszt ki a tag-

jaiba, építi, élteti és megszenteli 

az Egyházat. Az Egyház a 

Szentháromság és az emberek 

közösségének szentsége. (KEK, 

No. 747)

 Ha nincs aktív és növekvő 

kapcsolatod a Szentlélekkel, 

bármikor kérheted a vele való 

barátságot. Hívhatod a Szent-

lelket, hogy mostantól fogva va-

lós, dinamikus szerepet játsszon 

életedben. 

Magyar Kurír

 Miközben pünkösd felé irá-

nyítjuk elménket és szívünket, 

meg tudjuk hívni a Szentlelket 

arra, hogy megújítsa a pün-

kösdöt életünkben.
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Ezt a levelet valószínűleg Spanyolországba küldte 

Ferenc, s küldetésének megdöbbentő öntudatával 

fordul a világi uralkodókhoz. 

 Ezért határozottan azt tanácsolom nektek, az én 

uraimnak, hogy tegyetek félre minden gondot és aggódást, 

tartsatok igaz bűnbánatot (vö. Mt 3,2) és az ő szent em-

lékezetére áhítattal vegyétek a mi Urunk Jézus Krisztus 

legszentebb testét és legszentebb vérét. És a rátok bízott 

népben olyan nagy tiszteletet ébresszetek az Úr iránt, 

hogy esténként hírvivő útján vagy más módon adott jelre 

az egész nép dicsérje a mindenható Úristent és adjon hálát 

neki. És ha ez nem teszitek meg, tudjátok meg, hogy az 

ítélet napján a ti Uratok, Istenetek, Jézus Krisztus színe 

előtt kell majd számot adnotok róla (vö. Mt 12,36). Akik 

pedig maguknál őrzik és megtartják ezt az írást, tudják 

meg, hogy az Úristen áldása van rajtuk.

A földkerekség összes polgármesterének és konzulának, 

bírájának és vezetőjének, és mindazoknak, akikhez e levél 

eljut, Ferenc testvér, az Úristenben kicsiny és megvetésre 

méltó szolgátok mindnyájatoknak üdvösséget és békét 

kíván. 

Fontoljátok meg és lássátok, hogy a halál napja közeleg (vö. 

Ter 47,29). A tőlem telhető legnagyobb tisztelettel kérlek 

tehát benneteket, hogy e világ gondjai és aggodalmai mi-

att, melyek körülvesznek benneteket, meg ne feledkez-

zetek az Úrról és el ne térjetek parancsolataitól, mert 

mindazok, akik elfeledkeznek róla és eltérnek parancsola-

taitól, átkozottak (vö. Zsolt 118,21), és az ilyeneket ő is fele-

désnek adja (vö. Ez 33,13). És amikor elérkezik a halál nap-

ja, minden, amiről azt gondolták, hogy az övék, elvétetik 

tőlük (vö. Lk 8,18). És minél bölcsebbek és hatalmasabbak 

voltak ebben a világban, annál nagyobb kínokat fognak 

elszenvedni a pokolban (vö. Bölcs 6,7).

 Szent Ferenc mindenki szolgájaként ma is szolgál, "az 

Úr illatot hozó igéit" nyújtja nekünk. Minden, ami itt 

elhangzik, az összes embernek, mindannyiunknak szól. 

Levelének tartalma egyetemes követelmény, mely 

követelmény megvalósítása nélkül nincs üdvösség. Az 

eukharisztia tiszteletére buzdító többi levélhez hasonlóan 

ez is 1220-ban keletkezhetett.

(Forrás: Assisi Szent Ferenc írásai. Ferences Források Magyarul sorozat – 3. 

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2018. 67-68. o.)

Levél a népek vezetőihez
Assisi Szent Ferenc írásaiból
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tam, hogy a szülők élete ténylegesen egy „ti-

tokzatos magzatburok”. Ha két szülő egymás 

mellé lehuppan, átöleli egymást, a kisgyermek 

egyből beül közéjük vagy valamelyikük ölébe, 

mert annyira a biztonságot jelenti számára a 

szeretetük. Ha a családban szerető légkör ta-

pasztalható, akkor egy még tágabb magzatburok, 

maga a világ is körbeveszi a gyermeket, ahol érzi, 

hogy az Isten tenyerén jó helyen van. Ezért a 

legnagyobb ajándék az, ha a szülő Istenhez 

elvezeti a gyermekét.

 XVI. Benedek, sokat töprengett az emberiség 

felvilágosodáskori – „kamaszkori” – lázadásán, 

amikor a filozófia leszögezte: a világ nem meg-

ismerhető. Az emeritus pápa úgy vélekedik, hogy 

ebben az esetben nem egyfajta rádöbbenésről van 

szó, hanem inkább arról, hogy az ember eldön-

tötte, nem is akarja megismerni az univerzumot, 

A megbocsátás a szeretet feltámadása 
Székely János püspök 

Az ószövetségi József történetében egy 

döbbenetes családi dráma is megbújik: van egy 

gyűlölt testvér, akit a féltestvérei megvetnek és 

eltávolítanak maguk közül, de aki a döntő 

pillanatban megbocsát, felülkerekedik benne a 

szeretet.

 Ha a gyerek látja, hogy meg lehet bocsátani azt, 

ha valami nem jól sikerül, ha van értelme a másik 

felé közelítenie, akkor úgy érzi, jó helyre érkezett, 

szép a világ.  Ha azonban azt éli meg, felesleges 

bármit is kimondania, mert nincs foganatja, nem 

hallgatják meg, akkor begörcsöl, megijed, bezár-

kózik önmagába.

 József nagyon szeretett gyermek volt: apjának, 

Jákobnak azért volt a kedvence, mert a kedves 

feleségétől, Ráheltől született, ráadásul sokáig ő 

volt a legkisebb fiú. Apja a szeretetét azzal is 

kimutatta, hogy egyedül ő kapott egy nagyon 

szép, hosszú, tarka ujjú köntöst. József álmodozó, 

reményekkel teli gyermek volt, a Bibliából jól 

ismertek az álmai, amikor a testvérei kévéi 

meghajolnak az ő kévéi előtt, illetve amikor a 

csillagok, a Nap és a Hold meghajolnak előtte. 

Thomas Mann a József és testvérei című 

regényében azon gondolkodik el, hogy mit 

jelentenek ezek az álmok. Az író szerint József 

azt érezte, hogy tenyerén hordja a világ, hogy 

valami küldetése van, de hogy ez pontosan mit 

jelent, arról nem volt tudomása.

 Családlátogatásoknál sokszor megtapasztal-

Mit jelent gyermeket nevelni, úgy, hogy a gyer-

meknek álmai legyenek? Egy szülő elsősorban 

nem szavakkal nevel, hanem sokkal inkább a 

lényével. A két szülő egymás iránti szeretete hatá-

rozza meg a gyermek számára az otthont, a saját 

későbbi kapcsolatait erről a kötelékről másolja.

Székely János szombathelyi megyéspüspök  

idei „Lépések a szeretet ösvényén” című  

lelkigyakorlatában József és testvérei 

története kapcsán a megbocsátásról mint a 

szeretet feltámadásáról szólt.
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 Visszatérve József történetéhez, a Biblia nem 

rejti véka alá, hogy maga József is hibás volt: egy 

elkényeztetett gyermek, aki a testvérei gyalázatát 

elvitte az apjukhoz, azaz kihasználta azt, hogy 

apja kedvence, és árulkodott.

 A vallásos nevelés a gyermekeket erre az 

objektív valóságra vezeti el, arra, hogy a világ az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretetéből van.

 Mennyi csúcspont és mélypont volt József 

életében: Potifár magas pozícióba helyezte, de 

Potifárné beteljesületlen vágyai miatt bosszút állt 

rajta, ekkor József a legmagasabbról a legmé-

lyebbre került, aztán a börtönben a börtön-

parancsnok újólag felfigyelt rá. József ezekben a 

történésekben nem látta a miértet, de azt igen, 

hogy Isten vele van. A fáraó álmainak megfejtése 

után aztán igazán magas polcra került, és egyszer 

csak fordult a kocka, ami a tíz testvérével való 

kapcsolatát illeti: akik egykor elveszejtették őt, 

most leborultak előtte. Ekkor bizony megkísér-

tette Józsefet a bosszú, de mégis a szeretet, az 

egység diadalmaskodott benne.

hanem inkább használni akarja. Mert ha fel-

ismernénk a világunkban egy gyönyörű rendet, 

akkor e szerint kellene élnünk, és sokan zsigerileg 

lázadnak ez ellen.

 Hány gyermek van így elkényeztetve, mint 

József! Virtuális, kipárnázott gyermekkoruk van, 

nem kell az idős nagyszüleiket meglátogatniuk, a 

világ nehézségeivel szembesülniük, így a gyer-

mekben az ültetődik el, hogy ő a világ közepe. Így 

aztán nehezen is lesz belőle nagylelkű felnőtt. 

 Egy történet szerint a piac mellett elmenve egy 

gyermek éppen az anyjától kapott édességet nyi-

totta volna ki, de meglátott egy koldust, s inkább 

neki adta. Egy másik asszony erre azt kérdezte az 

anyától, akkor most jutalmul vesz a fiának még 

egy csokoládét? Ő azt válaszolta, nem, mert meg 

kell tanulnia, hogy adni annyi, mint áldozatot 

hozni. „A nevelés nem kényeztetés, hanem a sze-

retet útján való elindulás”.

 Három pillanat volt, amikor József sírni kez-

dett – ez a három pillanat határozta meg, hogy a 

megbocsátás lett a győztes a szívében. Először is, 

amikor börtönbe záratta a testvéreit, és ott hal-

lotta, hogy azt beszélik, biztosan amiatt kell bűn-

 Ugyanakkor jogos, hogy az embernek legyen 

lelki önvédelme, és csak azt engedje be szíve 

szentélyébe, aki épít. Ez azonban nem fajulhat 

odáig, hogy a rosszindulat, a gyűlölet növényét 

engedjük gyökeret verni a szívünkben, ellenben 

imádkoznunk kell azért, hogy aki ellenünk vétett, 

belássa a tévedését.

Itt a megbocsátás négy lépése mutatkozik meg: 

 1. Végérvényesen lemondok arról, hogy a sérel-

met megbosszuljam, és végleg Isten kezébe he-

lyezem a történteket. 

 2. Távolról jót kívánok a másiknak, őszintén a 

javát akarom. 

hödniük, amit épp vele szemben elkövettek. Ek-

kor megértette, hogy már elkezdődött a testvérei 

lelkében a bűnbánat. Aztán amikor Benjámint 

meglátta, akkor is sírt, mert érezte, hogy az apja 

legalább annyira szereti az édes öcsét, mint őt 

szerette. A legfontosabb mozzanat pedig az volt, 

amikor Júda közbenjárt Benjáminért, miután 

József az ivópoharát becsempészte az öccse táská-

jába, és lopással vádolta meg. Az, hogy a testvérek 

egy emberként visszamentek, és kiálltak öccsük 

mellett, sőt Júda saját magát ajánlotta Benjámin 

helyett, Józsefnek megmutatta, hogy tanultak az 

őellene elkövetett bűnükből, és még egyszer nem 

teszik meg azt.

 Az egész történet azt is megmutatta József szá-

mára, hogy nem a testvérei gonoszsága miatt 

került Egyiptomba, hanem Isten előreküldte őt, 

hogy megmenthesse a családját, a népét. Én is 

akkor tudok megbocsátani, ha látom, „az életem-

ben nem én vagyok a legfontosabb, nem az én 

igazam, az én boldogságom, hanem legalább any-

nyira a társamé”, a másiké. A megbocsátás a 

szeretet feltámadása, nem a múltra vonatkozik, 

hanem a jelenre és a jövőre.

 A Biblia nem arra tanít, hogy a feketét is fe-

hérnek mondjuk, hanem arra, hogy mondjuk ki 

az igazságot, de szeretettel, és bocsássuk meg a 

bűnöket. Arra sem buzdít, hogy mindent a sző-

nyeg alá söpörjünk; gyakran könnyebb nyelni, 

mint valamit őszintén kimondani, a Szentírás 

mégis arra hív: „fedd meg őt négyszemközt”, ha 

hallgat rád, nyert ügyed van. 

 3. Ha találkozunk, képes vagyok köszönni ne-

ki, segíteni apró kis gesztusokkal. És ha éveken át 

tesszük ezt, akkor elérkezhet a 4. lépcsőfok, azaz 
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 Elzárkózni könnyű, de ah-

hoz erő kell, hogy egy fele-

séget, egy férjet egy életen át 

szeressünk, egy családot meg-

tartsunk.

érzéseinkben megszületik a 

megbocsátás.

 A megbocsátás áldást és é-

letet ad, annak is, aki adja és 

annak is, aki kapja, egyáltalán 

nem gyengeség, hanem újjáte-

remtő erő

 A másik a ruandai Ubald 

atya története volt, aki 

gyermekként megtapasztalta az ellenséges törzs 

tagjainak támadásait. Az ellenség egy al-

kalommal a falu férfiait el is vitte, s ők soha nem 

is tértek vissza, köztük volt Ubald atya apja is. 

1994-ben Ruandában egy hónap alatt egymillió 

embert öltek meg, ekkor Ubald atya édesanyját és 

nyolcvan közeli rokonát veszítette el. Ennek a 

szörnyűségnek a hatására elhagyta országát, 

ahogy hívta, a sátán földjét. Annyira sokkolták a 

történtek, hogy a Miatyánkot sem tudta végig-

mondani, mert nem tudta kiejteni a száján: 

„ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétke-

zőknek”. 

 Egy barátja javasolta neki, hogy menjen el 

Lourdes-ba, ott a Szűzanya meggyógyítja. S va-

lóban, azt hallotta, hogy Mária arra kéri: „Menj 

vissza, vedd föl újra a keresztedet!” Ezután visz-

szatért hazájába, és a gyűlölet földjén a szeretet-

ről beszélt. Az egyik mise végén odament hozzá 

egy férfi, és megkérdezte, hogy meg tudna-e 

bocsátani az édesanyja gyilkosának. Ubald atya 

 Egy feleség egy gyorshajtás-

hoz kapcsolódó fénykép kap-

csán jött rá, hogy a férje meg-

csalta, mégsem rendezett jele-

netet; ha nagy-nagy szomo-

rúsággal is, de ugyanúgy meg-

csinálta a vacsorát, mint más-

kor. Ennek hatására döbbent 

rá a férje, hogy milyen nagy-

szerű, csodálatos felesége van, 

és megfogadta, megfogadták, 

hogy most és mindörökké 

gyorshajtás nélkül folytatják 

az életüket.

 Ubald atyához áramlani kezdtek az emberek, ő 

pedig számos szentmise végén megkérte a vétke-

seket, térdeljenek le és kérjenek bocsánatot, s a 

mellettük állók, akik az áldozataik családjából 

kerültek ki, megbocsátottak nekik.

azt mondta: „Nem tudom, ki ölte meg, de talán 

jobb is így.”

 A pap szemét elöntötték a könnyek, képtelen 

volt megmozdulni, és saját bevallása szerint 

hatalmas, különös forróság töltötte el, már nem ő 

cselekedett. Fölsegítette a férfit, és azt mondta 

neki: „Jézus Krisztus nevében megbocsátok ne-

ked.” Olyannyira igaznak bizonyultak a lelkipász-

tor szavai, hogy az özvegy és igen rossz anyagi 

körülmények közé került férfi családját rendszere-

sen támogatta, sőt ő taníttatta ki anyja gyilkosá-

nak mindkét gyermekét. 

(forrás:Magyar Kurír)

 A férfi erre letérdelt, és elmondta, hogy ő volt a 

gyilkos, akit akkor teljesen elborított a gyűlölet, 

és azt sem tudta, mit cselekszik, de kérte Ubald 

atyát, hogy bocsásson meg neki.
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 Ne azon mérjük le Isten irán-

tunk való szeretetét, hogy az 

életkörülményünk, anyagi hely-

zetünk, egészségi állapotunk 

rossz vagy jó. Mindez független 

ettől: Isten szeret engem, bármi 

történjen is. 

 Ez még mindig a kétarcú 

Isten-kép elsajátítása: vannak, 

akik úgy élnek, hogy Isten tud 

szeretni és nem szeretni, és ez 

szerintük attól függ, hogy ho-

gyan érzik magukat. De ez tel-

jesen független ettől:

 Isten jelen van bennem és 

szeret engem, akár szép érzése-

im vannak, akár nem!

 Akár az életben jó dolgok tör-

téntek velem, akár kevésbé, Ő 

mindig jelen van.  Sokszor hal-

lok ilyen mondatokat, hogy: 

“Atya, az én életemben jó dol-

gok történtek, engem szeret az 

Isten!”.  Tudod, akkor is szeret-

ne, ha rossz dolgok történnének 

veled! Isten szeretetének nem 

az a jele, hogy az életben po-

zitív vagy negatív dolgok tör-

ténnek veled.

 “Amint engem szeret az Atya, 

Isten bennünk való jelenlétét 

nem az érzelmeink pozitív vagy 

negatív iránya mutatja. Pedig 

sok keresztény így él: “Ha én 

érzem Isten jelenlétét, akkor Ő 

bennem van, ha nem érzem, 

akkor máris meg vagyok ijedve. 

Biztos elhagyott, mert valami 

rosszat csináltam! Ha érzem 

Isten szeretetét, akkor ő engem 

biztosan szeret, ha nem érzem, 

akkor bizonyára rosszat csinál-

tam, és megvonta az Ő szerete-

tét.” 

 Nem tudom, ti hogy vagytok 

vele, de lehet én már akkor is 

boldog lettem volna, sőt a pla-

fonig ugráltam volna örömöm-

ben, ha Jézus azt mondta volna, 

hogy amint engem szeret az 

Atya, ahhoz képest 20 száza-

lékban szeretlek én is bennete-

ket. A hihetetlen, végeláthatat-

lan szeretnek a húsz százaléka!  

úgy szeretlek én is benneteket!” 

Ezek azok az igék, ahol meg ké-

ne hogy nyíljon a lábunk alatt a 

föld, és bele kéne  szó szerint 

rendülnünk! Jézus itt a szerete-

tének a mértékéről akar beszél-

ni: az a szeretet. Ami közte és 

az Atya között van, az mér-

tékkel kifejezhetetlen. Sőt, ez 

már nem valami, hanem valaki: 

maga a Szentlélek! Ez valami 

döbbenet! 

 De Jézus nem 20, nem 50, 

nem 80, hanem 100 százalékról 

beszél! Jézus itt ki akarja mon-

dani a plafont, a csúcsot, a 

maximumot: ezért abszurdum, 

hogy az Ő szeretete valaha is 

változna. 

 Hány ember él abban a szo-

 Nem kell félnem és szoronga-

nom soha, hogy ez lecsökken. 

Ez az ingyenes áradó szeretet, 

mennyire nem felel meg a ter-

mészetünknek. Nagyon sokszor 

hallom, hogy “Atya, amit maga 

mond, az túl szép ahhoz, hogy 

igaz legyen! Tényleg ez az egész 

ingyen van, ez az egész “szere-

tetdolog”, és csak el kell fogad-

ni?” 

 Az életünk oly sokszor telik 

el teljesen mással és elveszünk a 

részletekben, az ezredrangú 

kérdésekben. Ahelyett, hogy fel-

tennénk az egyetlen, a legfon-

tosabb kérdést: Tudom-e, hogy 

mekkora szeretettel vagyok sze-

retve?

rongásban, hogy Jézus szeretete 

csökken az ő bűnei arányában. 

Az életünk nem telik el más-

ként, minthogy Istent rá akar-

juk arra venni, hogy jobban sze-

ressen bennünket: ha van feles-

leges dolog ezen a világon, ak-

kor ez az! 

 Igen, mert ahogy az Atya sze-

reti Jézust, úgy szeret Ő is ben-

nünket!             (forrás 777blog.hu)

Mennyire szeret minket Jézus?
Béri László Renátó karmelita atya 
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 1. Mit jelent a pünkösd szó? – A pünkösd szó a 

görög ötvenes számból származik: ötvenedik nap 

húsvét után.

 3. Honnan ered ez az ünnep? – Az ünnep zsidó 

eredete mozgalmas. Jellemzően az üdvtörténeti és 

a mezőgazdasági ünnepek összekapcsolódnak. A 

„hetek ünnepe”, mert hét héttel a kovásztalan 

kenyér, a pászka ünnepe után következik. Aratási 

hálaadás, az első kévéket köszönték meg, ter-

mésfelajánlás, közös lakoma és a szegények meg-

vendégelése történt. Az egyik olyan zarándok-

ünnep, amikor a Földközi-tenger medencéjének 

zsidóságából is sokan részt vettek a templomi 

szertartásokon. Jézus korában a Sínai-hegyen tör-

tént szövetségkötést is ünnepelték. Ez fontos 

szimbólum lesz: azzal a néppel lehet valódi szö-

vetséget kötni, aki már szabad. A pászka a meg-

szabadulás ünnepe, ötven napra rá a szövetségé.

 2. Van szimbolikus jelentése az ötvenes számnak? 

Máshol is előfordul a Bibliában? – A 7×7 a tel-

jesség, ennek a lezárása az 50. A jubileumi évnél 

is előfordul, amikor minden visszaáll a terem-

tésben.

 6. A kereszténység két másik fontos ünnepe előtt van 

„hivatalos” felkészülési időszak, advent és nagyböjt. 

Hogyan készülhetünk fel pünkösdre? – Pünkösdre 

készülünk ötven napig, a húsvéti időben. Min-

dennap olvassuk Az apostolok cselekedeteit, a 

„Szentlélek evangéliumát”. Nyomon követjük, 

hogyan dolgozik a Szentlélek az apostolokban, az 

ősegyházban. Az ünnepre Jézus mennybemene-

 4. Mióta ünneplik a keresztények pünkösdöt? – Az 

apostolok cselekedeteiben leírt pünkösd a zsidó 

ünnepen történik, és egy évre rá már a Szentlélek 

kiáradásáé. Talán 34-től? Mindenesetre a Jézus 

feltámadása utáni évtől.

 5. Miért a piros ilyenkor a liturgikus szín? – Most 

nem a vértanúság, a szenvedés, hanem a lángnyel-

vek festik pirosra a miseruhát.

tele után intenzívebben készülünk, kilenceddel. 

Jézus alakja után a liturgia himnuszai, könyör-

gései már a Szentlélek eljövetelét várják, nyito-

gatják a szívünket. Végül pünkösd szombatján a 

húsvétihoz hasonló virrasztás, vigília van, sok 

olvasmánnyal.

 7. Régen volt nyolcada pünkösdnek? – Igen, régen 

sok ünnepnek volt nyolcnapos továbbünneplése.

 8. Ma miért nincs? Nem olyan fontos ünnep ez? – A 

II. vatikáni zsinat naptárreformjában lecsökken-

tette a nyolcadok számát. Ma már csak kará-

csonynak és húsvétnak van nyolcnapos ünnep-

lése. Pünkösdnek azért nincs, mert az nem valami 

új időszak kezdete, hanem a húsvéti események 

beteljesedése, lezárása. Nem nyolc napig, hanem 

az egész évközi időben folytatjuk a megkapott 

Szentlélekkel való életet, működést.

 9. Hogyan lehet, hogy mégis munkaszüneti nap 

pünkösdhétfő? – Ez politikailag alakult így, úgy 

tudom, nem a katolikusok kérésére.

 10. Pünkösddel zárul a húsvéti idő. Mi változik 

ekkor a liturgiában? – Még utoljára allelujás el-

bocsátást éneklünk a mise végén, majd a húsvéti 

gyertya az ambó mellől a keresztelőkút mellé 

kerül.

 11. Sokféle elnevezése van az ünnepnek: a Szentlélek 

kiáradása, az Egyház születésnapja… Pontosan mit 

ünneplünk ilyenkor? – Mindent. Minden ünnepben 

mindent ünneplünk igazából. A feltámadást is, de 

itt főszerepben a Szentlélek van, és az Egyház is 

erősödik. Mikor született az Egyház? Nagycsütör-

tökön, az utolsó vacsorán, amikor Jézus kezükbe 

adja a kenyeret és bort? Amikor megmossa a 

lábukat és új parancsot kapnak? Vagy amikor 

elalszanak az apostolok az imádkozó Jézus 

mellett? :-) Vagy amikor végre bátrak lesznek, és 

kilépnek a nép elé pünkösdkor?

 12. A Lélek már a teremtés óta működik a világban. 

Tudtad?
Huszonöt kérdés-válasz a pünkösdről
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 15. Azt olvassuk Az apostolok cselekedeteiben: „min-

denki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek” az 

apostolok. Valóban idegen nyelveken kezdtek beszélni? – 

Nem tudjuk, de a csoda a megértés. Manapság 

sokat dolgozunk azon, hogy értsük egymást. 

Nemcsak nyelveket tanulunk, hanem próbáljuk 

megérteni a házastársunkat, gyerekeinket, mun-

katársainkat. A Szentlélek akkor és ott egy szem-

pillantás alatt megoldotta. Még Péter prédikáci-

óját is megértették és magukra vették.

 14. Csak az apostolokra áradt ki a Szentlélek? 

–Nem, mert mindenki megértette a beszédjüket. 

A „Lélek ott fú, ahol akar”. Zavarba ejtő a Szent-

lélek, nem mindig tartja be a kereteket. :-)

 17. Honnan ered a pünkösdi fa (májusfa) állítá-

sának hagyománya? – A pünkösd egyházi jelentése 

mellett a tavasz fontos ünnepe. Minden zöldell, 

élettel telik meg. Így a legények szíve is, és ezt a 

virtust mutatja meg a szerelme kapuja előtt, 

éjszaka vagy hajnalban, titokban felállított ma-

gas, lecsupaszított fa, a tetején meghagyott zöld 

ágakkal, színes szalagokkal. Általában május el-

sejére állítják, és pünkösdkor bontják ezt a fát.

 13. Mit csináltak az apostolok a mennybemenetel és 

a Szentlélek eljövetele közötti tíz napban? – Vártak. 

Még kicsit értetlenül, de egyre nyitottabban.

 16. Miért rendelt Ferenc pápa egy Mária-ünnepet 

pünkösdhétfőre? Mit ünneplünk ekkor? – A hagyo-

mány szerint Mária is ott volt az utolsó vacsora 

termében és a Szentlélek kiáradásakor. Az Egyház 

megkezdi nyilvános működését pünkösdkor, és 

másnapján az Istenszülőre mint az Egyház 

anyjára emlékezünk.

 18. Pünkösdkor vannak a bérmálások. Ez a legjobb 

idő erre? – Pont pünkösdkor csak néhány helyen 

van bérmálás, de a tavasz és a nyár eleje a bér-

Miért küldte el Jézus külön is a Szentlelket? Mi az a 

plusz, amit az első pünkösd hozott? – Ahogy a pászka 

után más minőségű néppel köt Isten szövetséget a 

Sínai-hegyen, úgy most is más minőségű embe-

riség kapja a Szentlelket. Akiket Jézus megváltott, 

akik a feltámadás hitében élnek és halnak vérta-

núhalált, akik a megváltás hírével indulnak a 

világba, misszióra.

 20. Miért imádkozunk csak ritkán kifejezetten a 

Szentlélekhez? – Miért, ritkán imádkozunk? :-) Az 

oltárnál az Atyához, a Fiú által a Szentlélekben 

imádkozunk – tanítja ősidők óta az Egyház. 

Jézussal a kezünkben emeljük tekintetünket az 

Atyához. De mindezt a Szentlélekben tesszük. A 

misén kívül azonban bármennyit imádkozhatunk 

a Szentlélekhez is közvetlenül.

 21. Van olyan ima, amit különösen jó, ha mondunk, 

amikor hozzá szeretnénk imádkozni? – Saját szava-

inkkal például. Mert a Lélek tanít bennünket 

imádkozni, és imádkozik bennünk. Egy kötött 

imában ez nehezebben lesz látható, mintha el-

hisszük, hogy itt és most bennünk és velünk 

lélegzik a Szentlélek.

 22. Mik a Szentlélek ajándékai? – Izajás próféta 

sorolja fel először: bölcsesség és értelem, tanács és 

erősség, tudomány, a jámborság és az Úr félel-

mének lelke. Hét galambbal vagy hét sugárral áb-

rázolják. Az ajándékok segítenek bennünket 

együttműködni a kegyelemmel, jobban befogadni.

málások egyik kedvelt időszaka. Sokféle meggon-

dolás lehet a bérmálás időzítésében. Mikor ér rá a 

püspök, mikorra készülnek fel a bérmálandók, 

milyen egyéb ünnepe van a plébániának.

 19. Miért ábrázolják olyan sokféle módon a Szent-

lelket? A legtöbbször galambként és lángnyelvként szok-

ták ábrázolni. Ez honnan ered? – A galamb Jézus 

alámerítkezésének történetében szerepel, ahol a 

Szentlélek galambhoz hasonló módon szállt le. 

Azonban a Szentlélek nem galamb, csak emlé-

keztet erre a momentumra. A szószékek hang-

fogóján is megjelenik a galamb, jókívánságként: 

bárcsak szállna le a Szentlélek a szónokra. A 

lángnyelvek az első pünkösdre utalnak. A kora 

középkori római bazilikák apszismozaikjain az 

Atyát jelző kéz körül hullámokat látunk. Ezek a 

hullámok a Szentléleknek nagyon találó szimbó-

lumai: ő, aki ott lebegett a vizek felett a terem-

tésnél, most is inkább „hullámtermészetű”, nem 

galamb.

 23. Kik kaphatják meg? – Mindenki megkap-

hatja az ajándékokat, aki nyitott szívvel van Isten 

felé, és kész együttműködni velük. Nem a megka-

pás, hanem az együttműködés a komolyabb 
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A BÖJT elfelejtett ereje - könyvajánló

Emmanuel Maillard nővér 

Ferenc és Testvérei 2022. május

 Ajánlom ezt a kis könyvecskét mindazoknak, 

akik meg akarják mutatni a világnak, hogy Isten 

ma is él és győzelmet ad a gonosz fölött. 

 Emmanuel Maillard nővér 1947-ben Franciaország-

ban született. 1971-ben irodalom és művészettörténet 

szakon diplomázott Párizsban a Sorbonne Egyetemen. 

1976 óta a Nyolc Boldogság Közösség tagja. 1989. óta él 

Medjugorjéban. Onnan járja és evangelizálja a világot.

 Harmadik gyümölcse az Isten iránti szeretet 

elmélyülése. A böjt áldozat! Áldozatot hozni va-

lakiért akkor tudunk, ha szeretjük. Amikor böj-

tölünk, kinyilvánítjuk, hogy úgy szeretjük Őt, 

mint önmagunkat, s ez által növekszik a Vele való 

személyes kapcsolatunk.

A könyv 1.500 Ft-os áron megvásárolható a 

Ferences Plébánia irodájában.

Katona István atya ajánlásával Emmanuel nővér 

könyve a böjt fontosságát tárja elénk. A böjt, 

mint Istennek felajánlott áldozat, már több ezer 

éves múltra tekint vissza. Mi a célja a böjtnek?

 Első gyümölcse a megtisztulás. Megtisztulni 

a birtoklástól, ami kifejeződik a túlzott étel és ital 

fogyasztásban.

 Második gyümölcse a lelki erő növekedése. 

Jézus azt mondta az apostoloknak: „Ez a fajta 

(ördög) nem űzhető ki, csak imával és böjttel” (Mk 

9,29). A hitben befogadjuk Jézus hatalmát és győ-

zelmet aratunk a gonosz felett. A rendszeres böjt 

hatalmas kegyelmi tőkét szabadít föl, hogy csodás 

gyógyulások és megtérések történjenek.

 24. Mik a karizmák? – A karizmák a szolgálatra 

való ajándékok. Szent Pál felsorol közülük né-

hányat: bölcsesség, tudás, hit, gyógyítás, csodák, 

lelkek megkülönböztetése, nyelveken szólás, a 

nyelvek megértése és a szeretet. De folytathatjuk 

a sort a tanítás, a vezetés karizmájával, az anya-

ság és apaság ajándékával...

 25. Hogyan találhatom meg, hogy milyen karizmám 

van? – A karizma olyan ajándék, ami feltűnhet 

kérdés. A keresztségben mindent megkapunk az 

üdvösséghez, ezeket is. A döntés utána rajtunk 

áll: együttműködni, vagy tudatlanra venni.

abból, hogy jó visszajelzéseket kapok rá. Az 

énekemre, a rajzomra, arra, hogy jó meghallgató, 

lelkesítő vagyok, stb. De abból is, hogy amire 

karizmám van, azt szívesen csinálom, örömömet 

lelem benne, és látom a gyümölcsét. Sajnos 

hierarchikus rendszerek nem mindig figyelnek a 

karizmákra, és feladatokat bíznak emberekre, 

akiknek nem mindig egyezik a karizmájuk a 

feladatkörükkel. Ezért sokszor magunknak kell 

kiállni a karizma alapú szolgálatunkért. :-)

(Forrás: Magyar Kurír)
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A Szűzanya 2022. április 25-i üzenete 

Medjugorjéban

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, 
könyörögj értünk és az egész világért!

Drága gyermekek! Nézlek benneteket és 
látom, hogy elveszettek vagytok. Ezért hívlak 
benneteket: térjetek vissza Istenhez, térjetek 

vissza az imához és a Szentlélek be fog 
tölteni titeket szeretetével, amely örömöt ad 

a szívnek. A jobb jövőbe vetett remény is 
növekedni fog bennetek, ti pedig örömteli 

tanúi lesztek a bennetek és körülöttetek lévő 
Isteni irgalomnak. Köszönöm, hogy 

válaszoltatok hívásomra.

Ferenc és Testvérei 2022. május

Szűz Mária, Jézus Szent anyja,

Kérünk Téged, hallgassál meg, Te égi csoda,

Földön élőket, mennyben lakókat,

Oltalmazzál, segítsél meg mindannyiunkat.

Nézz most ránk, gyermekeidre,

Boríts be köpenyeddel, maradj örökre,

Hívunk hát, jöjj el mihozzánk,

Könyörögjél lelkünkért, üdvösségünkért.

Kérünk most Téged, áldjál meg minket,

Erősítsd meg a hitünket, szórd ránk fényedet,

Mennyei anyánk, eljött mihozzánk,

Boldogságunk határtalan, vigyáz most reánk.

Hófehér tiszta lelkedet,

Óhajtjuk most oly nagyon, szeressél minket,

Ölelünk, Boldogság Anyja,

Köszönjük a törődést, üdvöz légy Mária!

 

Anyák napjára
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Ima Szent Ritához

könyörülő szereteted kérem, 

Légy részvéttel irántam!

trónusa elé, és buzgó közbenjárásod által 

Szent Rita, 

Isten csodákkal tüntetett ki téged. 

Részesültél abban a ritka kegyelemben, 

hogy kétségbeejtő helyzetben különleges 

szószólónk és segítőnk vagy. 

Erős bizalommal térdelek előtted, 

légy segítségemre mostani szükségemben! 

Gyarló imámat vidd Isten kegyelmének 

nyerj meghallgattatást kérésemnek! 

Jézus kiontott drága Szent Vérére, 

irgalmas, Szentséges Szívére és nagy hitemre! 

Szent Rita, engedd, hogy buzgó imám 

meghallgatást nyerjen! 

Megígérem, hogy egész életemben hirdetem 

jóságodat! Amen.

Tekintsen mennyei Atyám 

Ferenc és Testvérei 2022. május


