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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Pünkösd  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A nagyapa és kisunokája sárkányt eresztett a magasba. Jó erős volt a szél, repült 

a sárkány, olyan magasra, hogy egy alacsonyabban szálló felhő el is takarta. 

- Honnan tudod, hogy fenn van a sárkány, hiszen nem is látod? - kérdezte tréfásan 

a nagyapa madzagot tartó unokájától. 

- Érzem a húzásáról - hangzott a magabiztos válasz. 

A Szentlelket nem látjuk ugyan, de megérezzük jelenlétét és tevékenységét. Ma 

teljesedett be az üdvözítő Krisztus szava: „A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd 

a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja 

mindazt, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). 

PÜNKÖSDVASÁRNAP 

A Szentlélek eljövetele tetőzi be Jézus megváltó küldetését a világban: azt, hogy 

értünk emberré lett, kínhalált szenvedett, harmadnapra feltámadt, hogy a 

mennybe fölmenve sem hagyott árván bennünket, hanem végleges és folytonos 

jelenlétét ígérte meg egyházának. Ez a jelenlét válik teljessé pünkösdkor, és 

folytatódik az egyházban. A Szentlélek eljövetelével kezdődik meg az egyház 

igazi élete, amely megszakítatlan folyamatossággal tart azóta is, és amelynek mi 

is tagjai, részesei vagyunk. 

ApCsel2,1-11: A pünkösdi jelenet annyira váratlan és hatalmas, hogy lenyűgöz 

mindenkit: meglepődnek, csodálkoznak, hitetlenkednek. Maguk az apostolok se 

értik egészen, milyen erő keríti hatalmába őket, hogyan alakul át hirtelen egész 

belső világuk. Azt azonban határozottan érzik, hogy énük átalakult, kiteljesedett. 

Nem saját erejükből teszik már, amit tesznek, nem a saját elhatározásaikat 

követik, hanem annak akaratát teljesítik, aki „megszállta”, betöltötte őket. 

A Szentlélek azonban nem teszi akaratnélküli bábuvá az embereket, hanem 

éppen felszabadítja személyiségüket. Ezt élik meg az ott tartózkodó emberek is. 

1Kor 12,3b-7.12-13: Szent Pál pedig az egyház közösségéről szól: „Mi ugyanis 

mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel... Mindannyiunkat 

egy Lélek itatott át” (1Kor 12,13). 

S arról a szent bölcsességről is szól az Apostol, hogy „A Lélek megnyilvánulásait 

mindenki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12,7). 



Jn 20,19-23: Isten nemcsak ajándékokkal halmoz el minket szeretetében, hanem 

önmagát adja nekünk a Szentlélekben. „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten 

fiai.” A Szentlélek befogadásával válik teljessé istengyermekségünk, 

szeretetkapcsolatunk Istennel. Az Atya megteremtett. a Fiú testvéreivé fogadott, 

a Lélek pedig most úgy tesz a magáévá. hogy mi fogadhatjuk Őt lelkünkké. Isten 

a mi Istenünkké lett, mi pedig az Ő gyermekeivé. Ez a pünkösd üzenete: ígérete 

és valósága. 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20,19-23) 

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus 

megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól 

való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: 

„Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. 

Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 

Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az 

Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így 

folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, 

az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”  

Ezek az evangélium igéi. 

PÜNKÖSD CSODÁJA – Gyökössy Endre 

Napjainkban bizonyos keresztyén körökben szinte divatos lett a nyelveken 

szólás. Itt is, ott is azt mondják, hogy csak az az igazi keresztyén, aki nyelveken 

szól. - Nem akarok ebbe felettébb belebonyolódni, csak annyit jegyzek meg, 

hogy az Újszövetség tizenhárom vagy tizennégy lelki ajándékot sorol fel, 

nemcsak a nyelveken szólást említi, bár ez a „leglátványosabb”. Nekem picit 

mindig gyanús, ha valaki a legmutatósabbat szeretné magának. Ott van például a 

szeretet, Pál azt mondja, az a legnagyobb. Miért nem azt választjuk a lelki 

ajándékok közül?... 

Az első pünkösd nyelveken szólása különben is arról szól, hogy mindenki a maga 

nyelvén hallotta őket. Ma ezt nagyon egyszerűen így tudom lefordítani: az 

emberek végre értik egymás szavát. A tanítványok elkezdenek Igét hirdetni, és 

háromezren megtérnek. Háromezer ember egyetért, értik egymás gondolatát, 

szavát, hullámhosszát. Háromezer ember! 

Azt szoktuk mondani, ahol három magyar ember együtt van, az három külön 

párt. Háromféle gondolkodás, három vitatkozó partner. Itt háromezer ember 

egyetért, értik egymás szavát, gondolkodását. Ez a Szentlélek csodája. 

Miért merem ezt állítani? Azért, mert a háromezer emberből akkor megalakult 

eklézsia kétezer év után ma is él, ellenségei és — hadd tegyem hozzá — 



képviselői dacára. Ami így, folyamatos ellenszélben kibír kétezer esztendőt, az 

Istentől való. 

IMÁDKOZZUNK! – Gyökössy Endre 

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy jelképül adtad a vízkeresztséget, és 

adtad a Lélek keresztségét, hogy valóban újjászülessünk. Amint egykor 

az öreg Nikodémusnak mondtad: újjá kell születnünk a Szentlélek által. 

Amikor a szél fú, nem tudjuk, honnan jő, hová megy, de aki beáll a fúvásába, 

erejébe, azt Te Lélek által megkereszteled. Erre a keresztségre vágyakozunk! 

Erősíts meg a tűz keresztségével, égess ki belőlünk minden bűnt, vétket, 

nyomorúságot, gyöngeséget, erőtlenséget, az óemberünket, szülj újjá minket, 

mert erre van szükségünk, hogy éljünk, mielőtt meghalnánk. Ámen 

PÜNKÖSD – Martos Levente 

Evangélium: Jn 20,19-23, de választható a Jn 14,15-16.23b-26 is Mind a négy 

evangélium Jézus halálával kapcsolatban ezt a szót használja: latinul „tradidit”, 

görögül „paredóken”, aminek a jelentése: „kiadta", „átadta”. A magyar fordítás 

ezt így adja vissza mind a négy evangéliumban: „kilehelte”, tudniillik a lelkét. A 

hittudósok azonban fontosnak tartják megjegyezni, hogy itt nem pusztán Jézus 

haláláról van szó, hanem arról, hogy Jézus halálában kiadja, átadja, kiárasztja a 

Szentlelket, és a megváltás műve éppen ez által teljesedik be, illetve folytatódik, 

hogy Jézus Szentlelke hatja át az Egyházat, a világot. 

Húsvétvasárnap valami hasonló történik. A feltámadott Jézus a tanítványokra 

rálehelve, mintegy érzékelhető módon tudatja velük, hogy halála és feltámadása 

a kiengesztelődés, a bűnbocsánat nagy eseménye, és ő fölhatalmazza Egyházát, 

hogy ezt a nagy ajándékot hirdesse és közvetítse a világnak a Szentlélek erejében. 

„A LELKET KI NE OLTSÁTOK!” 

Szent Péter a Lélekkel eltelve kiáll a tömeg elé, tanítja és lelkesíti őket. A 

föllelkesült tömegnek azonban igen konkrét és józan feladatot ad: 

keresztelkedjenek meg, térjenek meg addigi életformájukból 

Krisztushoz, és váljanak tagjaivá az egyháznak. Többségünket 

életünk első heteiben megkereszteltek, szinte beleszülettünk - 

öntudatlanul - a kereszténységbe. Péter felszólítása azonban 

nekünk is szól: a keresztény létforma, Krisztus követése folytonos 

megtérést kíván. 

IMÁDKOZZUNK! - Szent Bonaventura (1217-1274) 

Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre 

feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét 

ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajtad nyugodott. Add 



meg nekünk a bölcsesség Lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, 

gyümölcsét, éltető ízét megízleljük; az értelem ajándékát, hogy elménk látása 

megvilágosodjék; a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre 

lépjünk útjainkban; az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását 

erőtlenné tegyük; a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz 

megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk; a jámborság 

adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük; az istenfélelem 

ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk 

örök Fölséged végzésében. 

Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent imádságban, amelyre bennünket 

tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most is szent kereszted által mindezt 

szentséges Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel egyetemben 

tisztelet és dicsőség, hálaadás, tisztesség és hatalom mindörökkön-örökké. 

Ámen. 

IMÁDKOZZUNK! - ismeretlen 

Szentlélek Úristen! 

Édes szeretete az Atyának és a Fiúnak! 

Hogy egészen a tied legyek, 

átadom neked most és mindörökre szívemet, 

testemet, lelkemet, 

minden erőmet és tehetségemet, 

gondolatomat és vágyamat, 

szavamat és cselekedetemet. 

Mindazt, amit tennem és kerülnöm kell, 

szenvedéseimet és örömeimet, 

életemet és halálomat. 

Átadom neked mindazokat, akik nekem kedvesek, 

mindazt, ami vagyok, és amim van, 

hogy egyedül te rendelkezzél velük,  

és a te szereteted uralkodjék rajtam 

az időben és az örökkévalóságban. Ámen. 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  

Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

