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Pünkösd a húsvét és
a húsvéti idő megkoronázása
A pünkösd története visszanyúlik az Ószövetség világába: Mózes
korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet
hellenista hatásra ógörögül pentékoszté-nak (ötvenedik) neveztek.
Nyelvünk – számos más nyelv között – ebből származtatja az ünnep ma
használatos nevét.
Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt pünkösd ünnepének.
Kezdetben a hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely során az első termést
felajánlották Istennek, de később, Jézus korában már bizonyosan, új
értelemmel gazdagodott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség
ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az
Istentől kapott törvényt ünnepelték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek
a tartalmát gazdagítja: a törvény már nem csak kőtáblára van írva, hanem
az Őt befogadó emberek szívébe is.
A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az
ötvenedik napot. Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvét és a húsvéti
idő megkoronázása, amelyet Keleten és Nyugaton egyaránt ünnepeltek.
Vannak, akik Szent Pál apostol megjegyzésében – „pünkösdig maradok
Efezusban” (vö. 1Kor 16,8) – már a keresztény pünkösdöt értik. Az
azonban biztos, hogy az elvirai zsinat (313) tanítja, ha valaki nem tartja
meg pünkösd ünnepét, új tévtanítást vezet be az egyházba. A IV.
században már egyre több említés történik az ünnepről, így például
pünkösd napjának jeruzsálemi megünnepléséről a század végén Eteria
zarándoknő is megemlékezik.
Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt: a Szentlélek
eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az
egyház alapítása, illetve az egész világra kiterjedő missziós munka

kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján
történtek. Ezt tükrözi az Egyház e napra szóló antifónája is:
„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe, alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az apostoloknak a tűzben,
és karizmatikus ajándékokat osztott nekik;
elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az igét, és tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja.”
A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok cselekedetei
(ApCsel 2,1-11) rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte
őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot.
Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit
megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket.
Ezáltal született meg az első pünkösdkor az egyház, amely egy, szent,
katolikus és apostoli.
Ferenc pápa a következőt tanítja erről: „A Szentlélek az, aki
mozgatja az egyházat, ő az, aki dolgozik az egyházban és a szívünkben. Ő
az, aki minden keresztényből egy, a többiektől különböző személyt alakít
ki, de akik mégis egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz bennünket, aki
kitárja az ajtókat, és aki misszióba küld bennünket, hogy tegyünk
tanúságot Jézusról. A Szentlélek az, aki Isten dicséretére indít bennünket
és imádságra ösztönöz: Ő imádkozik bennünk! A Szentlélek az, aki
bennünk van, és aki megtanít minket az Atyára tekinteni és így szólítani:
Atya! … A keresztény élet találkozás Jézus Krisztussal! Éppen a
Szentlélek az, aki erre a Jézussal való találkozásra segít minket.”
(MKPK Sajtószolgálat, 2016.)


„Szeretet, ha meghallgatod a másik embert, és nem ítéled el tetteiért.
Szeretet, ha meg tudsz bocsátani, és akkor is szereted, ha vétkezett.
Szeretet, ha nem láncolod magadhoz, ha úgy dönt, elengeded
és azt kívánod, boldog legyen mással.
Szeretet, ha egy ismeretlent átölelsz, és segítesz, ha rászorul.
Szeretet, ha békén hagyod, és nem tukmálod rá magad, sem az
elveid.
Ha magányt akar, békén hagyod.
Szeretet, ha nem segítesz, ha nem erre vágyik... Csak felajánlod.
Szeretet, ha engeded, hogy szeressenek, és szeretsz, ha engedik..."
(Kalkuttai Szt. Teréz)



Gyökössy Endre: A pesti samaritánus históriája
Botránkozás ne essék, de majdnem imígyen történt. A hithű pesti
ember, aki segítvén segített, ahol tudott, egy szombati napon beült az ő
Trabantjába, hogy az Pestről Gödre vezető úton, kertecskéjébe menjen.
Elindult, hogy megkapálgassa azt és fáiban, bokraiban gyönyörködjék,
amelyek gyümölcsöket teremnek majdan neki. Elhagyván a Megyeri
Csárda házat, az út kanyarulatában, a nagy fa tövében, egy ifjút látott, aki
arcán feküdött, rojtos farmer mezében, tépett trikójában. Olybá tűnt neki,
mint akit elütöttek és sorsára hagytak. Az volt ama kanyar, ahol autósok
gyakran emberek életét vették, vagy megsebesítvén vérükben hagyták
őket. A pesti samaritánus leállítván Trabantja motorját mentőládikájával
az ifjúhoz lépett, hogy sebeit megtisztítsa s azokat bekötözvén kórházba
vigye őt. Ám nagy csodálkozással látta, hogy nincsenek vérző sebei.
Megérintette annak homlokát, s az ifjú imígyen szóla hozzá: - Hagyj
aludnom - majd ismét behunyta szemeit. De ama samaritánus unszolására
újból kinyitá azokat és elmondá, hogy járt arra már egy pap, kinézett
autója ablakán; részegnek gondolván őt - tovább hajtott útján. Így tettek
utána sokan mások. Mind békében hagyták őt feküdni a földön. Ám a pesti
samaritánus letérdele mellé, azzal biztatta az ifjút, haza vinné szülői
házába. Amikor az hallgatott, tovább kérdezgette sok jó szavakkal bajáról.
Mire az megunván annak zaklatását, azt válaszolta neki: - Minek állanék
fel, ha feküdhetek? Minek nyissam ki a szemeimet, amikor a semmit
látom velük? Minek mennék haza, amikor észre sem vennék? Minek
tegyek valamit, amikor nincs miért? Majd arra kérte a samaritánust, hagyja
őt békén. Ne vegye fel a Trabantjába, hanem menjen az útjára. Ám az leült
mellé és megfogván annak kezét, imígyen beszélt hozzá: - Kelj fel, mert
minden emberből csak egyetlenegy él a Nap alatt. Nem tehetem meg azt,
amit neked kell megtenned. Nem szólhatom azt, amit neked kell szólanod.
Nem kereshetem meg azt, akihez te küldettél, hogy megbátorítsd őt és
elmondd neki, amit én szóltam teneked. Mire az ifjú ezt kérdezte: Hogyan tehetném mindezt, amikor erőtelen vagyok? A samaritánus pedig
azt mondotta neki: - Ha megmozdulsz, már fel tudsz ülni. Ha felülsz, már
fel tudsz állni; ha felállsz, már el tudsz indulni; ha elindulsz és
megkeresed, akihez küldettél és át tudod adni az üzenetet, akkor
meggyógyul a te lelked és meggyógyul annak a lelke is, míg mindezt
megcselekszed. Ezért kelj fel és eképpen cselekedjél.
Az felkelvén felkelt és aképpen cselekedett, amiként megmondatott
neki.

Keresztény orvosok imája
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad, Megváltónk által új
életet és reményt nyertünk! Szentlelked vezessen ma
munkánkban! Segíts, hogy orvosi hivatásunkat szeretetben,
bölcsességben és tisztességben teljesítsük!
Adj nekünk tudást és szorgalmat a betegségek
megelőzéséhez, felismeréséhez és kezeléséhez! Te segíts
vigasztalást nyújtani félelemben és szomorúságban! Tégy
szabaddá önző törekvéseinktől! Legyünk őszinték mindabban,
amit mondunk és teszünk! Ha elfáradunk, segíts a
helytállásban!
Őrizd meg bennünk a megváltásba vetett hitünket s
bizalmunkat, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk, végleg legyőzte
a halált. Ámen.
Ölbey Irén: Pünkösdi lélek
Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.
S a célom itt a földön
az Isten felé törjön.
Mértéken túli mérték,
szépségen túli szépség:

a szeretet csodája
üssön át, mint a dárda
s hevítsen, lelkesítsen.
Éljek reményben s hitben,
s a fénylő igazságnak
igaz ösvényén járjak
s mindig ihletben égjek.
Jöjj el, jöjj el, Szentlélek!

 HUMOR 
Szerencsés feleség - A férjem ízlése pontosan olyan, mint az enyém.
- Ez egészen ritka dolog!
- Bizony, ő is öt év alatt szokta meg.
Alvási problémák
- Mondja, Uram, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud elaludni?
- Én? Elszámolok háromig, és már alszom is!
- Tényleg? Csak háromig?
- Van, hogy fél négyig is…
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