Pünkösdi gondolatok
Apostolok Cselekedetei 2, 1.4.17.37-39.41.42:
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja és mindnyájan együtt voltak…
Megteltek mind szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogyan a Lélek adta nekik
hogy szóljanak. Az utolsó napokban így szól Isten: kitöltök lelkembõl minden halandóra…
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna
õket, ezt kérdezték Pétertõl és a többi apostoloktól:
„Mit tegyünk atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt:
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien
Jézus Krisztus nevében, bûneitek bocsánatára és megkapjátok a szentlélek ajándékát.
Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek
és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott
hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és
az imádkozásban.”
A pünkösdi eseményeket oly csodálatosan írja le
az Apostolok Cselekedeteirõl szóló könyv második része: a Szentlélek erejének kiáradása által, Péter beszédének hatására megalakult az elsõ gyülekezet.
Hogy világosan megértsük, három kérdést kell tisztáznunk: induljunk ki abból, hogy mi unitáriusok mit
értünk a Szentlelken? Mi az, hogy Isten kitölti ránk a
Szentlelket? És mi ennek a következménye?
A Biblia a szentlelket tûzhöz, vízhez, kettõs lángnyelvekhez hasonlítja. Unitárius káténk szerint „a
szentlelken értjük Istennek erejét és jóra való segítségét, mely az értelmet világosítja, a szívet tisztítja,
az akaratot erõsíti; egyszóval: megvilágosít, megnyugtat, bátorít és boldogít. (Nem tudjátok, hogy ti
Isten temploma vagytok és az Isten lelke lakozik bennetek? 1 Korintus 3,16; Avagy nem tudjátok, hogy a
ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma,
amelyet Istentõl nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? 1Korintus 6,19)
Nem lehet Istennek e tulajdonságát kiemelni és
külön személyként nevet adni neki, úgy mint Szentlélek. A tulajdonságot nem lehet elszakítani hordozójától, mint ahogyan az illatot sem lehet szétválasztani a virágtól: az illat alapján lehet megismerni
a virágot. Így vagyunk Istennel is!
Varga Béla szerint: a szentlélek Isten közvetlen
hatása mireánk, kapcsolat az emberi lélekkel.
Szentábrahámi Mihály szerint: Istennek amaz
ereje, mely által megszenteli az õ híveit.
A Szentlélek hatásának eredménye tehát a lelki
megszentelõdés, Isten hatása mireánk.
Mi is isteni lelket hordozunk magunkban, annak
parányi töredékét. Már e teremtés pillanatában
„...formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Igy
lett az ember élõ lélekké. 1 Mózes 2,7”

Azt töltjük ki, ami üres. Ha üres a pohár: megtöltjük. Ha üres a pénztárca: pénzt teszünk bele! Családtagot veszítünk el, kísérünk utolsó útjára, érezzük
hiányát és üresség keletkezik lelkünkben és életünkben. Istenhez imádkozunk és õ megtölti vigasztalással…
Ha hiányzik egy-egy jó tulajdonság belõlünk, ki
kell tölteni, mert kong a helye és kitöltésre vár. Legtöbb esetben nekünk kell gondoskodnunk errõl, de
sokszor Isten is segítségünkre siet: néha csendesen,
máskor viharosan, mint Pünkösdkor!
Ennek az eredménye egy csodálatos érzés: birtokába jutunk annak, ami eddig nem volt meg bennünk! Érezzük, hogy többek lettünk, erõsebbek,
egészségesebbek, jobbak. Megszûnt csonkaságunk,
hiányosságunk. Meg tudjuk tenni azt, amire eddig
kevésbé vagy egyáltalán nem voltunk képesek.
Megváltozunk: ha féltünk, most bátrak leszünk,
mint a tanítványok. Ha eddig gyûlöltünk most tudunk szeretni. Erre kért Jézus is: szeressétek még ellenségeiteket is. Ha szomorúságot éreztünk valami
iránt, most megvigasztalódunk!
Egyszerûen, meggazdagodunk Istennel!
Nem is lehet ennél csodálatosabbat kérni és várni
az élettõl, mert az Isten lélek és a bennünk levõ hiányosságokat csakis az Õ Szentlelkének erejével tudja
teljessé tenni. Ezáltal változik meg életünk.
Kedves testvéreim, atyámfiai! Figyeljünk ma is
ezekre a dolgokra, legyünk képesek meglátni mi hiányzik életünkbõl, és azt törekedjünk kitölteni: ha tehetjük mi magunk, ha látjuk, hogy erre képtelenek
vagyunk akkor forduljunk Istenhez, aki hiszem, hogy
segíteni fog rajtunk!
Énekeskönyvünk 144. sz. pünkösdi éneke csodálatosan fejezi ki ezt:
Isten szent lelke, égi láng,
lobbanj fel, szállj le, szállj le ránk.
Világot gyújtó szeretet
Áraszd szívünkbe szent tüzed!
Kettõs tüzes nyelv harsonád,
A lelkeinken hasson át,
A bú szívünket eltelé,
Szólj hozzánk, verj lelket belé.
A csüggedõt, a lankadót
Tüzelje tettre szózatod,
Nyugtát ne lelje ember itt,
Míg meg nem lelte istenit.
Légy lángostor, légy fergeteg,
Szívünkbe írt szent végezet,
Isten szent lelke, égi láng,
Lobbanj fel bennünk, szállj le ránk.
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