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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a
tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben
bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket:
„Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az
Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte:
„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is
titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a
Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek
megtartjátok, az bűnben marad.”
Ezek az evangélium igéi.

1. Lectio – olvasás
1.1. Biblikus vonal
1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása
20,19 Ou;shj ou=n ovyi,aj th/| h`me,ra| evkei,nh| th/| mia/| sabba,twn kai. tw/n qurw/n kekleisme,nwn o[pou h=san oi`
maqhtai. dia. to.n fo,bon tw/n VIoudai,wn( h=lqen o` VIhsou/j kai. e;sth eivj to. me,son kai. le,gei auvtoi/j(
Eivrh,nh u`mi/n.
Tehát a hétnek annak az első napján, amikor este volt, és az ajtók be voltak zárva, ahol a
tanítványok voltak a zsidóktól való félelem miatt, jött Jézus, és megállt középen, és mondja
nekik: „Béke nektek.”
20,20 kai. tou/to eivpw.n e;deixen ta.j cei/raj kai. th.n pleura.n auvtoi/j. evca,rhsan ou=n oi` maqhtai. ivdo,ntej
to.n ku,rion.
És ezt mondva megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Tehát a tanítványok látva az Urat
örülni kezdtek.
20,21 ei=pen ou=n auvtoi/j {o` VIhsou/j} pa,lin( Eivrh,nh u`mi/n\ kaqw.j avpe,stalke,n me o` path,r( kavgw. pe,mpw
u`ma/j.
Mondta tehát nekik Jézus ismét: „Béke nektek: ahogy az Atya küldött engem, én is küldelek
titeket.”
20,22 kai. tou/to eivpw.n evnefu,shsen kai. le,gei auvtoi/j( La,bete pneu/ma a[gion\
És ezt mondva rájuk lehelt és mondja nekik: „Vegyétek a Szentlelket:
20,23 a;n tinwn avfh/te ta.j a`marti,aj avfe,wntai auvtoi/j( a;n tinwn krath/te kekra,thntai.
Ha valakiknek a bűneit megbocsátjátok, meg lesznek bocsátva nekik, ha valakiknek (a bűneit)
megtartjátok, meg lesznek tartva.”

1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások
Nova Vulgata
Szent István Társulati Biblia
Jeromos fordítás
Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás
Károli Gáspár revideált fordítása
Simon Tamás László O.S.B. Újszövetség-fordítása

Cum esset ergo sero die illa prima sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli,
propter metum Iudaeorum, venit Iesus et stetit in medio et dicit eis: “ Pax vobis! ”.
19 Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol
együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és
köszöntötte őket: „Békesség nektek!”
19 Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok
összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt
mondta nekik: »Békesség nektek!«
19 Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a
zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”
19 Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának,
a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a
középen, és monda nékik: Békesség néktek!
19 Aznap, a hét első napján este ott, ahol összegyűltek a tanítványok, a zsidóktól való
félelmükben az ajtókat zárva tartották. Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk:
– Béke veletek!
19

Et hoc cum dixisset, ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli, viso Domino.
E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a
tanítványokat.
20 Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek,
amikor meglátták az Urat.
20 E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a
tanítványokat.
20 És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok,
hogy látják vala az Urat.
20 Miután így szólt, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a
tanítványokat.
20
20

Dixit ergo eis iterum: “ Pax vobis! Sicut misit me Pater, et ego mitto vos ”.
Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is
titeket.”
21 Aztán újra szólt hozzájuk: »Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én
is titeket.«
21 „Békesség nektek!” – ismételte. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”
21 Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is
akképen küldelek titeket.
21 Jézus erre ismét ezt mondta nekik:
– Béke veletek! Ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.
21
21

Et cum hoc dixisset, insufflavit et dicit eis: “ Accipite Spiritum Sanctum.
Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!
22 S miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: »Vegyétek a Szentlelket!
22 E szavak után rájuk lehelt és folytatta: „Vegyétek a Szentlelket.
22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:
22
22

Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta:
– Vegyétek a Szentlelket!
22

Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis; quorum retinueritis, retenta sunt ”.
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben
marad.”
23 Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok
bűnei megmaradnak.«
23 Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, az bűnben
marad.”
23 A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok,
megtartatnak.
23 Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, és akiket megőriztek, azok
megmaradnak.
23
23

1.1.3. Szöveg behatárolása
A jelenet a feltámadt Jézus és a tanítványai közötti első találkozást írja le. Az epizódot az
Úrnak Mária Magdolnával (Jn 20,11-18), illetve Tamás apostollal (Jn 20,24-29) való találkozása
veszi körül. De míg Mária Magdolna és Tamás is párbeszédbe lép Jézussal, addig ebben az
epizódban, ami a hét első napján (vasárnap) este játszódik, a tizenegy tanítvány nem szólal
meg: az Úr az, aki beszél hozzájuk. A szakasz tehát a Jn 20,19-23 közötti versekben található.

1.1.4. Kontextuális – kánoni párhuzamok
Párhuzamok János evangéliumán belül
1,33 “Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy
leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni.”
7,39 “Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem
jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.”
9,22 “A szülők azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy
azt, aki Messiásnak vallja, kizárják a zsinagógából.”
14,27 “Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a
világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.”
15,11 “Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen
az örömötök.”
16,16 “Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő s viszontláttok.”
16,22 “Így most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a
szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki.”
17,18 “Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba.”
19,34 “az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle.”
20,1 “A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.
Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól.”
20,25.27 “A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom
kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a

kezem, nem hiszem.” “Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet!
Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!”

Szinoptikus párhuzamok
Mt 18,18 “Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s
amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”
Mt 28,16-20 “A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.
Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így
szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá
mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok
meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok
mindennap, a világ végéig.”
Mk 16,14-18 “Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre
vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása
után látták. Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz,
az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új
nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik,
ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”
Lk 24,16 “De szemük képtelen volt felismerni.”
Lk 24,36-49 “Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket:
„Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt
hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a
lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint
látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig
nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?”
Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt
hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie
mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor
megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: „Meg van írva, hogy a
Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és
bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek.
Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a
magasságból való erőt.”

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben)
Ter 2,7 “Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet
leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.”
Ez 37,9 “Ekkor így szólt hozzám: „Jövendölj az éltető leheletről, jövendölj, emberfia, és mondd
az éltető leheletnek: ezt mondja az Úr, az Isten: Gyere elő a négy szél hazájából, és fújj ezekre a
halottakra, hogy megelevenedjenek.”
Bölcs 15,11 “mert nem ismeri azt, aki alkotta és aki tevékeny lelket lehelt bele, és belelehelte az
élet leheletét.”
ApCsel 1,8 “De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”

1.1.5. Szószerinti értelmezés
Az evangélista hangsúlyozni kívánja:
 A feltámadt Jézus ugyanő, akit keresztre feszítettek. A feltámadt Úr megdicsőült
testén ott vannak a sebhelyek.
 Az Úr tekintéllyel és hatalommal cselekszik továbbra is, amit finoman jelez az a
gesztus is, hogy Jézus középen állva beszél.
 A feltámadt Jézus Krisztussal való találkozás az igazi keresztény öröm forrása.
 Jézus ajándéka a béke és a Szentlélek, akit ugyanabban a teremben ajándékoz a
tanítványainak (az utolsó vacsora helyszínén), mint ahol néhány napja Testét és
Vérét adta oda nekik az eucharisztikus színek alatt.
 A Feltámadott, aki megbocsát tanítványainak - hiszen a „béke nektek” szavakkal
köszönti őket-, arra küldi a barátait, hogy a Szentlélek segítségével a bűnbocsánatot
és a kiengesztelődést közvetítsék mindenki felé.

1.1.6. Kulcsszavak elemzése
óevnefu,shsen (’enefüszészen’) (Jn 20,22) (’rálehelt’)
A szó jelentésének hátterében a valamibe, valakibe belefújni, belelehelni, rálehelni áll. Ez a
kifejezés csak itt található meg az Újszövetségben, de az Ószövetségben más igehelyeken is
előfordul különböző formákban (Ter 2,7; 1Kir 17,21; Ez 37,9; Bölcs 15,11). A gesztus, amit Jézus
tesz az a cselekedet, amivel a teremtő Isten beleleheli az élet leheletét az emberbe (Ter 2,7; Bölcs
15,11), illetve amivel Illés próféta feltámasztja a száreftai özvegyasszony fiát (1Kir 17,21),
továbbá, ahogyan a prófétai szóra a Lélek ráfúj a megöltekre (Ez 37,9). Tehát az élet, a
megújulás kapcsolódik e kifejezéshez. Vagyis a Szentlélek, akit a tanítványokra(/-ba) lehel
Jézus, a bűnbocsánat általi megújulást segíti.
La,bete (’lábete’) (Jn 20,22) (’vegyétek!’)
Ez a felszólító alak az evangéliumokban mindig Jézushoz kapcsolódik: a Mester az utolsó
vacsorán arra hívja a tanítványait, hogy vegyék és egyék az Ő Testét (Mt 26,26; Mk 14,22),
illetve, hogy igyanak a kehelyből (Lk 22,17). Majd Pilátus az, aki azt mondja a zsidó
vezetőknek, hogy vegyék Jézust, és ők ítélkezzenek felőle törvényeik alapján (Jn 18,31), illetve,
hogy feszítsék Őt keresztre (Jn 19,6). Végül a feltámadt Úr az, aki szintén az utolsó vacsora
termében megjelenve az apostoloktól azt kéri, hogy vegyék Tőle a Szentlelket a
kiengesztelődés szolgálatához (Jn 20,22).
Vagyis ez a szó a húsvéti eseményekhez vezet: az a Jézus, aki az utolsó vacsorán Testét és
Vérét ajándékozta a tanítványainak az Oltáriszentségben, ténylegesen is meghalt a kereszten,
hogy felszabadítsa az embert a bűnből. Majd valóban feltámadt, és Szentlelkét adta oda az
apostoloknak a bűnök megbocsátására. A „vegyétek” kifejezés arra bátorítja őket és minden
embert, hogy valóban fogadják be az Urat és a Szentlelket. Ez a szó továbbá azt is kifejezi,
hogy szoros kapcsolat van az Oltáriszentség, a Szentlélek és a bűnbocsánat között.

2. Meditáció – elmélkedés
2.1. Patrisztikus vonal
2.1.1. Atyák Bibliája
Azt olvastuk az olvasmányban, hogy az apostolok nyelveken kezdenek el beszélni. Mit is
jelenthet ez? Jézus Krisztus rájuk hagyta és bízta tanítását, rájuk bízta az Egyház felépítését.
Ebből kifolyólag nem jelenthet mást, minthogy az Egyház minden nyelven meg tud szólalni,
minden nyelven tudja hirdetni az Evangéliumot, azaz egy népet sem zár ki az üdvösségből,
minden néphez igyekszik eljuttatni Krisztus Urunk hírét és üzenetét. Mit mondanak róluk az
emberek? „Teleitták magukat édes borral.” (ApCsel 2, 13b). Vessük ezt össze az Úr Jézus
kijelentésével: „Új bort sem töltenek régi tömlőkbe. De ha mégis, kiszakadnak a tömlők, a bor
kiömlik, s a tömlők tönkremennek. Az új bort új tömlőbe öntik, így ez is, az is megmarad.” (Mt
2, 17). Valóban, ők „új tömlőkké” váltak, melyet a szentség kegyelmével töltöttek fel. Kitől
ered ez? A Szentlélektől, akit az Úr elküldött. Ünnepeljetek hát ezen a napon, mint Krisztus
Testének tagjai, idézzétek szemetek elé az egész Egyházat, gondoljatok annak egységére és
imádkozzatok érte! Kerüljetek mindent, ami az egységet sértené!
Vö.: Ruszpei Szent Fulgentius, Szentbeszéd, 8, 2 (Fulgenzio di Ruspe, Sermo, 8, 2)

2.1.2. Catena Aurea
Ennek az evangélium szakasznak a magyarázatában Aranyszájú Szent János először is azt
emeli ki, hogy Jézus először Mária Magdolnának jelenik meg, aki később elmegy és hírül viszi
a feltámadást a tanítványoknak (ld. Jn 20, 1-18). De Jézus még aznap este megjelenik a
tanítványoknak, hogy ne tartsa őket kétségben. A tanítványok nem gondolták Jézust
fantomnak, pont azért, mert Mária már beszélt arról, hogy látta a feltámadt Jézust, de maga
Jézus is beszélt nekik erről a találkozásról még a halála előtt (ld. Jn 14, 27; 16,33).
Szent Ágoston egy homíliájában arról beszél, hogy onnan tudjuk, hogy az Atya és a Fiú
egyenlőek, mert amint az Atya küldi a Fiút, úgy küldi a Fiú a tanítványokat, tehát a Fiú
egyben közvetítőként is mutatja meg magát. De ez a szakasz azt is megmutatja, hogy a Lélek
nem csak az Atyától, hanem a Fiútól is érkezhet (ahogy Jézus ráleheli a tanítványokra a
Lelket).
A következőkben az oldás és kötés hatalmával kapcsolatban Nagy Szent Gergely
elmagyarázza, hogy bár valóban nagy megtiszteltetés, de ugyanakkor hatalmas felelősség is,
mert nem helyes az, ha valaki olyan ítéli meg mások életét, aki saját életét sem tudja igazgatni.
De – Aranyszájú Szent János szerint – a papok és püspökök hibái nem érvénytelenítik azt, amit
az Istentől kapott megbízatásban tesznek, mert bennük az Atya, a Fiú és a Szentlélek dolgozik.
Felhasznált irodalom:
Aquinas, St. Thomas: Catena Aurea - Gospel of John, J. G. F. and J. Rivington, London, 1845,
http://www.saintsbooks.net/books/St.%20Thomas%20Aquinas%20-%20Catena%20Aurea%20%204%20-%20The%20Gospel%20of%20John%20%20A%20Commentary%20on%20the%20Gospel.pdf
(Letöltés ideje: 2018. január 26.), 604-608.o.

2.2. Tanítóhivatali vonal
2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa
696. Tűz. Míg a víz a Szentlélekben adott élet születését és termékenységét jelezte, a tűz a
Szentlélek cselekedeteinek átalakító erejét szimbolizálja. Illés próféta, aki „mint tűzvész jött, és
szava lángolt, mint az égő kemence” (Sir 48,1), imádsága által tüzet hozott le az égből a
kármel-hegyi áldozatra (vö. 1Kir 18,38-39) mint a Szentlélek tüzének előképét, mely átalakít
mindent, amit megérint. Keresztelő János, „aki Illés erejében és »lelkében«” (Lk 1,17) jár az Úr
előtt, úgy hirdeti Krisztust, mint „aki Szentlélekben és tűzben fog keresztelni” (Lk 3,16), abban
a Szentlélekben, akiről Jézus mondja később: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi
mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.” (Lk 12,49) A Szentlélek „lángnyelvek alakjában”
száll a tanítványokra pünkösd reggelén, és tölti el őket. (vö. ApCsel 2,3-4) A lelki hagyomány
megtartja a tűz szimbolikáját, mint ami a legjobban kifejezi a Szentlélek működését
(vö. Keresztes Szent János: Flama de amor viva: Biblioteca Mística Carmelitana, 13. köt.
Burgos, 1931, 1-213.): „Ne oltsátok ki a Lelket” (1Tesz 5,19).
1287. A Léleknek ez a teljessége azonban nem maradt egyedül a Messiásé, hanem közölni
kellett az egész messiási néppel. (Vö. Ez 36,25-27; Jo 3,1-2) Krisztus ismételten megígérte a
Lélek e kiáradását (vö. Lk 12,12; Jn 3,5-8; 7,37-39; 16,7-15; ApCsel 1,8), és az ígéretet először
húsvét napján (vö. Jn 20,22), majd még ragyogóbban pünkösdkor teljesítette (vö. ApCsel 2,14). A Szentlélektől eltelve kezdik az apostolok hirdetni „Isten nagy tetteit” (ApCsel 2,11); és
Péter elmagyarázza, hogy a Léleknek ez a kiáradása a messiási idők jele (vö. ApCsel 2,17-18).
Akik akkor hittek az apostolok prédikációjának és megkeresztelkedtek, elnyerték a Szentlélek
ajándékát (vö. ApCsel 2,38).
2623. Pünkösd napján az ígéret Lelke kiáradt a tanítványokra, akik „mind együtt voltak
ugyanazon a helyen” (ApCsel 2,1), őt várva „mind ... állhatatosan egy szívvel és egy lélekkel
imádkoztak” (ApCsel 1,14). A Lélek, aki tanítja az Egyházat és eszébe juttatja mindazt, amit
Jézus mondott (vö. Jn 14,26), az imádságos életre is nevelni fogja.
A PÜNKÖSD
731. Pünkösd napján (a hét húsvéti hét végén) Krisztus húsvétja a Szentlélek kiáradásában
teljesedik be, aki mint isteni személy nyilváníttatik ki, adatik és közöltetik: az Úr Krisztus a
maga teljességéből bőségesen árasztja a Lelket. (Vö. ApCsel 2,33-36)
732. Ezen a napon a Szentháromság teljesen ki lett nyilatkoztatva. E naptól kezdve a Krisztus
által hirdetett Ország megnyílik azoknak, akik benne hisznek: a test alázatában és a hitben már
részesednek a Szentháromság közösségében. A Szentlélek a maga szüntelen eljövetele által
vezeti be a világot „a végső időkbe”, az Egyház idejébe, az Országba, amely már örökségként a
birtokunkban van, de még nem teljesedett be:
„Láttuk az igaz Világosságot, megkaptuk az égi Lelket, megtaláltuk az igaz hitet: imádjuk az
oszthatatlan Háromságot, mert ő üdvözített minket.” (Bizánci zsolozsma, pünkösd vecsernye,
4. sztichira: Pentékosztarion, Róma, 1884, 390.)

A SZENTLÉLEK ÉS AZ EGYHÁZ
737. Krisztus és a Szentlélek küldetése az Egyházban, Krisztus testében és a Szentlélek
templomában teljesedik be. Ez az összekapcsolt küldetés ettől kezdve Krisztus híveit
bekapcsolja az ő közösségébe az Atyával a Szentlélekben: a Lélek előkészíti az embereket,
kegyelmével megelőzi, hogy Krisztushoz vonzza őket. Ő nyilvánítja ki nekik a föltámadott
Urat, eszükbe juttatja szavait és fölnyitja lelküket, hogy megértsék halálát és föltámadását.
Jelenvalóvá teszi számukra Krisztus misztériumát, leginkább az Eucharisztiában, hogy
megbékéltesse őket, és bevezesse az Istennel való közösségbe, és segítse őket, hogy „sok
gyümölcsöt” hozzanak. (Vö. Jn 15,5.8.16)
738. Így az Egyház küldetése nem hozzáadatik Krisztus és a Szentlélek küldetéséhez, hanem
ennek szentsége: az Egyház, mivel egészében és minden tagjában arra küldetik, hogy a
Szentháromság közösségének misztériumát hirdesse és tanúsítsa, megvalósítsa és terjessze (ez
lesz a következő cikkely tárgya):
Megismételjük, hogy mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk, tudniillik a
Szentlelket, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Jóllehet ugyanis sokan
vagyunk és Krisztus az Atya és a saját Lelkét adja mindegyikünknek, hogy bennünk lakjék, e
Lélek egy és oszthatatlan, aki a különálló lelkeket (...) önmaga által egységbe fogja, és
önmagában valami egyként jeleníti meg. Miként ugyanis „Krisztus” szent testének ereje egy
testhez tartozóvá teszi azokat, akikben jelen van, oly módon - gondolom - Istennek
mindenkiben benne lakó, egy és oszthatatlan Lelke mindenkit lelki egységbe forraszt.
(Alexandriai Szent Cirill: Commentarius in Iohannem, 11, 11: PG 74, 5,61.)
739. Mivel a Szentlélek Krisztus Kenete, ezért Krisztus, a test Feje kiárasztja őt a tagjaiba, hogy
táplálja és gyógyítsa őket, kölcsönös tevékenységeiket rendezze, éltesse, tanúnak küldje őket, s
az Atyának fölajánlott áldozatához és közbenjárásához társítsa őket az egész világ javára.
Krisztus Testének tagjaival az Egyház szentségei által közli Szent és Megszentelő Lelkét (ez
lesz a tárgya a Katekizmus második részének).
740. Isten e „csodatettei” - melyeket Krisztus az Egyház szentségeiben ajánl föl a híveknek gyümölcseiket a Krisztusban való Lélek szerinti új életben termik meg (ez lesz a tárgya a
Katekizmus harmadik részének).
741. „Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell
helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető
sóhajtozásokkal” (Róm 8,26). A Szentlélek, Isten műveinek alkotómestere az imádságnak is
tanítómestere (ez lesz a tárgya a Katekizmus negyedik részének).
1076. Pünkösd napján a Szentlélek kiáradása által az Egyház kinyilváníttatott a világnak. (Vö.
SC 6.; LG 2.) A Szentlélek ajándéka új időt nyit „a misztérium rendjében”: az Egyház idejét,
melynek folyamán Krisztus Egyházának liturgiája által nyilvánítja ki, teszi jelenvalóvá és közli
üdvözítő művét, „amíg el nem jön” (1Kor 11,26). Az Egyház ezen idejében Krisztus már él és
cselekszik Egyházában és Egyházával ennek az új időnek sajátos új módján. Cselekszik a
szentségek által; Kelet és Nyugat közös hagyománya ezt „szentségi ökonómiának” nevezi; ez
az ökonómia Krisztus húsvéti misztériumai gyümölcseinek közlése (vagy „kiszolgáltatása”) az
Egyház „szentségi” liturgiájának ünneplésében.

A SZENTLÉLEK ÁLTAL KINYILVÁNÍTOTT EGYHÁZ
767. „A mű elkészülte után, melyet az Atya a Fiúra bízott, hogy elvégezze a földön,
pünkösdkor elküldetett a Szentlélek, hogy szüntelenül megszentelje az Egyházat.” (LG 4.) Az
Egyház ekkor lett „nyilvánossá a sokaság előtt, és az igehirdetés által megkezdődött az
evangélium terjedése a nemzetek között”. (II. Vatikáni Zsinat: Ad gentes határozat, 4.) Mivel
az Egyház minden ember „összehívása” az üdvösségre, természete szerint missziós, Krisztus
küldi az összes néphez, hogy minden embert tanítvánnyá tegyen. (Vö. Mt 28,19-20; II. Vatikáni
Zsinat: Ad gentes határozat, 2, 5-6.)
775. „Az Egyház Krisztusban mintegy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való
bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének” (LG 1.): hogy az emberek
Istennel való bensőséges egyesülésének szentsége legyen, ez az Egyház elsődleges célja. Mivel
az emberek közötti közösség az Istennel való egységben gyökerezik, az Egyház az emberi nem
egységének is szentsége. Az Egyházban ez az egység már alakul, mivel az embereket
összegyűjti „minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből” (Jel 7,9); ugyanakkor az Egyház
„jele és eszköze” e még alakuló egység tökéletes megvalósulásának.
AZ EGYHÁZ KRISZTUS MENYASSZONYA
796. Krisztus és az Egyház, a Fő és a test tagjainak egysége magában foglalja a kettő
megkülönböztetését is egy személyes kapcsolatban. Ezt gyakran a vőlegény és menyasszony
képével fejezik ki. A ’Krisztus az Egyház vőlegénye’ képet a próféták előkészítették és
Keresztelő János meghirdette. (Vö. Jn 3,29) Az Úr önmagát „a Vőlegénynek” nevezi (vö. Mk
2,19 vö. Mt 22,1-14; 25,1-13). Az Apostol az Egyházat és minden hívőt, testének tagját, úgy
mutatja be, mint menyasszonyt, akit ő Krisztussal, az Úrral „eljegyzett”, hogy egy Lélek legyen
vele. (Vö. 1Kor 6,15-17; 2Kor 11,2) Az Egyház a szeplőtelen Bárány szeplőtelen menyasszonya
(vö. Jel 22,17; Ef 1,4; 5,27), akit „Krisztus szeretett”, akiért odaadta önmagát, hogy
„megszentelje őt” (Ef 5,26), akit örök szövetséggel magához kapcsolt, és úgy gondoskodik róla
állandóan, mint a saját testéről (vö. Ef 5,29).
„A teljes Krisztus, Fő és Test, sokból egy. (...) Akár a Fő beszél, akár a tagok beszélnek, Krisztus
szól: beszél a Fő nevében és beszél a test nevében. De mi mondatott? »Ketten egy testben
lesznek. Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom« (Ef 5,31-32). És maga az
Úr mondja az evangéliumban: »Tehát már nem ketten vannak, hanem egy test« (Mt 19,6).
Mert, miként tudjátok, a két személy újra egy lesz a házastársi egyesülésben. (...)
»Vőlegénynek« mondja magát a Fő, és »menyasszonynak« a test nevében.” (Szent Ágoston:
Enarratio in Psalmum 74, 4: CCL 39, 1027 /PL 37, 948-949/)
798. A Szentlélek „tekintendő a test minden részében mindenfajta élet- és valóban üdvös
tevékenység principiumának.” (XII. Pius: Mystici corporis enciklika: DS 3808.) Sokféle módon
tevékenykedik az egész test épülésére a szeretetben (vö. Ef 4,16): Isten Igéje által, akinek „van
hatalma építeni” (ApCsel 20,32), a keresztség által, mellyel ő alkotja Krisztus testét (vö. 1Kor
12,13); a szentségek által, melyek gyarapítják és gyógyítják Krisztus tagjait; az „apostolok
kegyelme által”, mely „kiemelkedik” az ő ajándékai közül (LG 7.), az erények által, melyek
segítenek jót cselekedni, végül sokféle különleges kegyelem által (melyeket karizmáknak
neveznek), melyekkel ő teszi „alkalmassá és készségessé” a hívőket „különféle tevékenységek
vagy hivatalok vállalására az Egyház megújhodása és továbbépítése érdekében” (LG 12.; AA
3.).

A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉGE
1108. A Szentlélek küldetésének célja minden liturgikus cselekményben az, hogy közösségben
legyünk Krisztussal az ő testének gyarapodására. A Szentlélek mintegy az Atya szőlőtőjének
nedve, mely a szőlővesszőkben hozza meg a termést (vö. Jn 15,1-17; Gal 2,22). A liturgiában a
Szentlélek és az Egyház bensőséges együttműködése valósul meg. Ő, a közösség Lelke,
fogyatkozhatatlanul megmarad az Egyházban, és ezért az Egyház az isteni közösség nagy
szentsége, mely összegyűjti Isten szétszórt gyermekeit. A Lélek gyümölcse a liturgiában a
Szentháromsággal való közösség és a tőle elválaszthatatlan testvéri közösség (vö. 1Jn 1,3-7).
1109. Az epiklézis azt is kéri, hogy a jelenlévők teljes közösséget alkossanak Krisztus
misztériumában. „A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmének, az Atyaisten szeretetének és a
Szentlélek közösségének” (2Kor 13,13) mindig velünk kell maradnia és gyümölcsöt kell hoznia
az eucharisztikus ünneplés után is. Az Egyház tehát kéri az Atyát, hogy küldje el a Szentlelket,
aki a hívők életét Istennek szóló élő áldozattá teszi azáltal, hogy lélekben Krisztus képmásává
válnak, vállalják az Egyház egységének gondját és részesednek az Egyház küldetésében a
tanúságtétellel és a szeretetszolgálattal.

2.2.2. Pápai gondolatok
Boldog VI. Pál pápa: Evangelii nuntiandi
VI. Pál pápa: az Evangélium hirdetése - kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház
püspökeihez, papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban
Jn 20,22
Hallgassunk a Szentlélek szavára!
75. Nem képzelhető el evangelizáció a Szentlélek működése nélkül. A názáreti Jézusra
keresztsége pillanatában leszáll a Szentlélek, miközben az Atya szava hallatszik: „Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik”. Ezek a szavak magukba foglalják Jézus kiválasztását és
küldetését. „A Szentlélek vezette” a pusztába, ahol megvívja döntő harcát és kiállja a
legnagyobb próbát, mielőtt megkezdi működését. „A Szentlélek erejével” tér vissza Galileába,
és Názáretben kezdi el igehirdetését, önmagára alkalmazva Izajás sorait: „Az Úr lelke rajtam.”
Majd így szól: „Ma beteljesült az Írás”. A tanítványoknak, mielőtt elküldi őket, ezt mondja:
„Vegyétek a Szentlelket”.
Ténylegesen csak a Szentlélek eljövetele után, a Pünkösd napján kezdik meg az apostolok
evangelizáló munkájukat az egész világon. Péter Joel próféciájának teljesülésével magyarázza
az eseményt: „Kiárasztom Lelkemet”. Pétert eltölti a Szentlélek, amikor a népnek Jézusról,
Isten Fiáról beszél. Pál is eltelik Szentlélekkel, mielőtt az apostoli munkának szenteli magát.
Istvánt is Szentlélekkel telve választották meg a diakónusi szolgálatra és később ez képesíti a
vértanúságra. A Szentlélek, aki szavakat adott Péter, Pál és a többi apostolok ajkára, leszállt
„azokra is, akik meghallgatták a beszédet”.
Az egyház a Szentlélek vigasztalásával telve növekszik. A Szentlélek az egyház Lelke. Ő érteti
meg a hívekkel Jézus tanításának, igazságainak mélyebb értelmét. Mint az egyház kezdetén,
ma is ő munkálkodik mindazokban, akik az evangéliumot továbbadják: ha hagyják, hogy a
Szentlélek birtokba vegye és vezesse őket. A Szentlélek ad ajkukra oly szavakat, amelyek nem

tőlük maguktól valók – és ugyanakkor a Szentlélek készíti fel a hallgatók lelkét is, hogy
megnyíljanak a Jó Hír és az Isten Országának hirdetése előtt.
Az evangelizáció jó módszerei fontosak, de soha, a legkiválóbb módszerek sem pótolhatják a
Szentlélek csendes munkáját. Bármekkora legyen is a hithirdető tudása, mindez semmi, ha a
Szentlélek nem kíséri. Őnélküle a leghatásosabb érvelés sem ér semmit. A legcsodálatosabb
szociológiai vagy pszichológiai rendszerek is értéktelenek a Szentlélek segítsége nélkül.
Napjainkban –mondhatni – újból a Szentlélek kivételes korának társai vagyunk. Újból föl
akarják őt fedezni, úgy, ahogyan a Szentírás elénk tárja. Boldogságot ad, ha valaki az ő
irányításának engedi át magát. Sokan csak őrá akarnak figyelni, őtőle akarják magukat
vezettetni. A Szentléleknek az egész egyház életében döntő szerepe van, de elsősorban az
evangelizációs küldetésben nyilatkozik meg. Nem ok nélkül kezdődik az evangelizáció a
Szentlélek sugallatára Pünkösd hajnalán.
Úgy mondhatni: a Szentlélek az evangelizáció fő munkálója. Ő indít az evangélium
hirdetésére, és ő készíti fel bensőleg a szíveket, hogy befogadják az üdvösség szavát. De azt is
mondhatjuk, hogy ő az evangelizáció célja és beteljesülése: ő alkotja meg az „új teremtményt”,
az új embert. Ennek az új embernek kialakítása az evangelizáció célja, a sokféleség egységében
az egyházi közösségen belül. A Szentlélek segítségével hatol be az evangélium a világ szívébe,
mert a Szentlélek segít felismerni az „idők jeleit”, az Isten jeleit, amelyeket az evangelizáció
fölfedez és az emberek életében megvilágít.
Az 1974-es püspöki szinódus nagyon hangsúlyozta a Szentlélek szerepét az evangelizációban.
Kifejezte óhaját, hogy a püspökök és teológusok jobban tanulmányozzák a Szentlélek
működését és annak módjait a mai evangelizációban. Mi ehhez csak annyit fűzünk hozzá,
hogy ez a hívekre is vonatkozik, mert a keresztségben ők is a Szentlélek pecsétjét vették.
Csatlakozunk tehát a püspöki szinódus óhajához, és kérünk mindenkit, aki az evangélium
követségében jár: imádkozzunk hittel és buzgón a Szentlélekhez, és engedjük, hogy ő
vezessen, ő lelkesítsen minden tervünkben, minden kezdeményezésünkben, minden
evangelizációs munkánkban.
Szent II. János Pál pápa: Redemptor hominis
II. János Pál pápa első enciklikája Az emberek Megváltója
Jn 20,21
19. Az Egyház felelős az igazságért
Így a II. Vatikáni Zsinat tanításának fényében az is láthatóvá válik, hogy az Egyház mint
közösség is felelős az isteni igazságért. Megrendüléssel hallgatjuk Krisztus szavát, aki ezt
mondta: „A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem”.
Nemde Mesterünk e mondatában láthatóvá válik a felelősség az isteni igazságért – mely
„Istennek sajátja” –, ha még az is, aki az „egyszülött Fiú”, aki „az Atya ölén él”, amikor mint
próféta és mester átadja ezt az igazságot, fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy teljesen
összhangban cselekszik ennek isteni forrásával? Ugyanennek a hűségnek az Egyház hite
lényeges részének is kell lennie, akár tanítja, akár megvallja azt.
A hit mint az ember lelkébe árasztott természetfölötti erény Isten megismerésében részesít,
amikor válaszolunk az Ő kinyilatkoztatott szavára. Ez pedig megköveteli, hogy amikor az
Egyház vallja és tanítja a hitet, szorosan eggyé váljon az isteni igazsággal és úgy valósítsa meg
azt az élet tetteiben, hogy valóban „értelmes hódolatnak” lehessen nevezni. Maga Krisztus e

hűség biztosítása érdekében megígérte Egyházának, hogy az igazság Lelke különlegesen fogja
támogatni, megajándékozva a tévedhetetlenséggel azokat, akikre rábízta, hogy tanítsák és
adják tovább az igazságot – amint ezt már az I. vatikáni zsinat meghatározta, a II. Vatikáni
Zsinat pedig megerősítette –, és Isten egész népét fölruházta a hit különleges érzékével.
Így váltunk Krisztus prófétai küldetésének részeseivé, és ennek végrehajtása közben szolgáljuk
az isteni igazságot az Egyházban. Ez az igazság körül vállalt szolgálat egyértelmű azzal, hogy
szeretjük, és gondoskodunk róla, hogy mindenki megismerhesse, s így közelebb juthassunk
valamennyien üdvözítő erejéhez, ragyogó fényességéhez, mélységeihez és egyszerűségéhez. A
szentek élete mutatja, hogy az igazság megértése vágyának és szeretetének együtt kell járnia.
Az igaz fény – amely megvilágosítja az isteni igazságot és Isten valóságát beoltja a lelkekbe –
leginkább azért világosította meg a szenteket, mert az igazságot tisztelettel és szeretettel
ölelték át: elsősorban Krisztus – aki az isteni igazságból élő Ige – és az ő emberi
megnyilvánulásai iránti szeretettel, melyeket az evangélium, a hagyomány és a teológia tár
elénk. Most is Isten igéjének elsősorban ilyen megértésére és értelmezésére van szükség: ilyen
teológiára van szükségünk. A teológia mindig nagy jelentőségű volt és marad abban, hogy az
Egyház, Isten népe, termékenyen és gyümölcsözően vehessen részt Krisztus prófétai
küldetésében. Ezért a teológusok, miközben kutatásaikkal és műveikkel az isteni igazságot
szolgálják, nem feledkezhetnek meg arról, hogy szolgálatuk – amelyet a „hit megértésének”
neveznek – mit is jelent az Egyházban. Ez a „hit megértése” fogalom kettős jelentést hordoz,
ha szabad ezt mondanunk Szent Ágoston mondása szerint: „Érts, hogy hihess, és higgy, hogy
megérthess!” és akkor tudja megmutatni igazi erejét, amikor a teológusok a Tanítóhivatalnak
szolgálnak, mely az Egyházban a Péter utódával hierarchikus kapcsolatban álló püspökökre
van bízva, és a püspökök tanító és pásztori szolgálatát segítik, és támogatják Isten egész népe
apostoli munkájának végzését.
Ma éppen úgy, mint régebben, s ma talán még inkább a teológusok és a tudósok dolga az
Egyházban, hogy a hitet a tudással és bölcsességgel párosítsák, s azért fáradozzanak, hogy
egyre szorosabb kapcsolat legyen közöttük, amint ezt Szent Albert egyháztanító napi
könyörgésében imádkozzuk. Ez a feladat manapság igen széles körűvé válik a világ és az
ember megismerésével foglalkozó tudományok, módszereik és eredményeik fejlődése miatt.
De egyformán vonatkozik a szorosan vett természettudományokra, a humán és filozófiai
tudományokra, melyeknek a teológiával való kapcsolatáról a II. Vatikáni Zsinat
megemlékezett.
Az emberi megismerés jelen állapotában, amikor az egyre szélesebb körűvé válik és
ugyanakkor differenciálódik, a hitet is egyre mélyebben kell látnunk, föltárva a Megváltás
misztériumának mélységeit, s arra törekedve, hogy érthető legyen az igazság, melynek
egyedüli és végső forrása Isten. Ha szabad ebben amérhetetlenül nagy munkában, s kívánatos
is lehet az előbbi irányba haladva „pluralizmusra” törekedni a kutatás módjában, nem szabad
magát a munkát elszakítani a hit és erkölcs tanításának alapvető egységétől, amely egység
ennek a tanításnak a tulajdonképpeni célja. Ezért nagyon fontos a teológia és a Tanítóhivatal
szoros együttműködése. Minden egyes teológus egész különösen legyen tudatában annak,
amit Krisztus mondott: „A tanítás, amit hallotok,nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött
engem”. Ezért senki sem foghatja föl a teológiát úgy, mintha az személyes vélemények

gyűjteménye lenne, hanem minden teológusnak tudnia kell: szoros egységbn kell lennie az
igazság tanításának azzal a küldetésével, mely az Egyház felelősségére van bízva.
E prófétai küldetés Krisztussal együtt való vállalása alapvetően meghatározza az Egyház egész
életét. Különleges része van e feladatban az Egyház pásztorainak, akik szünet nélkül tanítják,
hirdetik és adják tovább a keresztény hit és erkölcs tanítását. Ennek a tanításnak – missziós és
rendes formájában egyaránt – része van abban, hogy Krisztus köré összegyűlik Isten népe;
előkészít az Eucharisztia vételére és megmutatja a szentségi élet útjait. Az 1977-ben összehívott
püspöki szinodus különleges gonddal foglalkozott korunk katekézisével, s gyümölcseként
meg fog jelenni egy pápai dokumentum a tárgyalások, tapasztalatok és kezdeményezések, s a
résztvevők véleményének összegezéseként. A katekézis ugyanis az Egyház tevékenységének
elsődleges és soha meg nem szűnő formája, melyben láthatóvá válik prófétai karizmája: a
tanítást és a tanúságtételt ugyanis nem lehet szétválasztani. S ámbár itt elsősorban a papokról
van szó, mégsem lehet említés nélkül hagyni azt a sok szerzetest és apácát, akik az isteni
Mester iránti szeretettől vezérelve a katekézisnek szentelik magukat; de a laikusokról is
szólnunk kell, akik ezzel foglalkoznak, és így fejezik ki hitüket és apostoli öntudatukat.
Ezen kívül egyre inkább gondoskodni kell arról, hogy a katekézis különböző formái –
mindenekelőtt a „családi” katekézis, amelyben a szülők tanítják gyermekeiket – bizonyítsák,
hogy Isten egész népe részese Krisztus prófétai küldetésének. Ezért az Egyháznak az
igazsággal kapcsolatos szolgálatában egyre több hívőnek és egyre változatosabb módokon kell
részt vennie. És mit mondjunk a különböző területek szakembereiről: a természettudósokról és
bölcsészekről, az orvosokról, a jogászokról, a művészekről és technikusokról, a tanítókról és
mindazokról, akik különféle szaktudományok tudósai? Ők mind mint Isten népének tagjai
részesei Krisztus isteni igazságot szolgáló prófétai küldetésének azzal is, hogy tisztességesek
az igazsággal szemben, bárhol találják meg azt, miközben másokat az igazságban nevelnek és
tanítják őket a szeretetben és az igazságosságban való érlelődésre. Így tehát az igazsággal
szemben érzett felelősség egyike azoknak a fontos pontoknak, ahol az Egyház minden egyes
emberrel találkozik, s egyike a legfontosabb követelményeknek, amelyek meghatározzák az
ember hivatását az Egyház közösségében. Korunk Egyházának az igazsággal szemben érzett
felelősségtől vezetve, hűségesnek kell maradnia önmagához, saját természetéhez, melyhez
hozzátartozik a Krisztustól származó prófétai küldetés az Ő szavai szerint: „Amint az Atya
küldött engem, úgy küldelek én is titeket...Vegyétek a Szentlelket!”
Szent II. János Pál pápa: Dives in misericordia
II. János Pál pápa enciklikája az Isteni irgalmasságról
Jn 20,19-23
A
húsvéti
misztérium
az
irgalom
kinyilatkoztatásának
beteljesedése
53. Ezért a húsvéti misztérium nem egyéb, mint maga Krisztus, a fölfoghatatlan Isten
misztériuma kinyilatkoztatásának csúcshelyzetében. Maradéktalanul ugyanis ekkor válnak
valóra az Utolsó Vacsora termében elhangzott szavak: „aki engem látott, látta az Atyát”. Mert
Krisztus, akinek az Atya az ember miatt „nem kegyelmezett meg”, s aki a saját fájdalmában és
a kereszten való gyötrődésében nem tapasztalhatta meg az emberi irgalmat, a föltámadásában
mutatja meg akadálytalanul annak a szeretetnek a teljességét, mellyel az Atya Őt és Őbenne
minden embert szeret. „Nem a halottak Istene, hanem az élőké.” Krisztus a föltámadásában

annyira megmutatta az irgalmas szeretet Istenét, hogy vállalta a keresztet, mely a
föltámadásnak volt az útja. Éppen ezért, amikor megemlékezünk Krisztus keresztjéről,
kínszenvedéséről és haláláról, hitünk és reményünk közvetlenül a Föltámadottra irányul; arra
a Krisztusra, aki, „amikor... a hét első napján este lett, ...ott állt közöttük” az Utolsó Vacsora
termében, „ahol a tanítványok voltak, ...rájuk lehelt és mondta nekik: Vegyétek a Szentlelket.
Akiknek megbocsátjátok majd a bűnöket, azok bocsánatot nyernek, akiknek pedig
megtartjátok, azoknak meg lesznek tartva”.
Szent II. János Pál pápa: Reconciliatio et poenitentia
II. János Pál pápa apostoli buzdítása a kiengesztelődésről és bűnbánatról a mai Egyház
küldetésében, a püspökökhöz, papokhoz és a hívekhez
Jn 20,22
29. „AKINEK MEGBOCSÁTJÁTOK BŰNEIT”
Az első alapvető igazságot az Ószövetség és az Újszövetség szent könyveiből ismerhetjük
meg: Isten irgalmas és megbocsátó. Teljes ellentétben azzal az előítélettel, mely az Ószövetség
Istenét szigorúnak és megtorlónak állítja be, a zsoltáros és a próféták tanításában Isten
leggyakoribb jelzője, hogy irgalmas. A zsoltárok között egy terjedelmes bölcsességi ének a
kivonulás hagyományaihoz visszanyúlva elmondja, hogy Isten milyen jóakarattal bánt
népével. A maga emberszabású ábrázolásmódjában is Istennek ezen cselekedetei az
ószövetségi megnyilatkozásokban a legkifejezettebb módon szólnak Isten irgalmasságáról.
Legyen elegendő a következő versek idézése: „Bűneiket mégis elengedte, nem pusztította el
őket. Újra meg újra fékezte haragját, nem zúdította rájuk indulata árját. Gondolt rá, hogy csak
testi lények, olyanok, mint a fuvallat, amely eloszlik és nem tér vissza.”
Amikor az idők teljességében Isten Fia jött mint bárány, aki elveszi a világ bűneit, úgy jelent meg,
mint akinek hatalma van a bűnöket megítélni és megbocsátani, aki nem azért jött, hogy
elítéljen, hanem hogy megbocsásson és gyógyítson.
Ezt a teljhatalmat a bűnök megbocsátására Krisztus a Szentlélek által átadta egyszerű
embereknek is, akik maguk is ki voltak téve a bűn cselvetéseinek, az apostoloknak: „Vegyétek
a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg,
nem nyer bocsánatot.” Ez az evangéliumnak egyik legcsodálatosabb újdonsága! Ő ezt a
teljhatalmat úgy adta az apostoloknak – ahogyan azt az Egyház kezdettől fogva értelmezte –,
hogy ez átadható az utódoknak, azoknak, akik maguktól az apostoloktól kapják a küldetést és
a megbízást az evangélium hirdetésére és Krisztus megváltói munkájának folytatására.
Itt mutatkozik meg teljes nagyságában annak személye, aki a bűnbánat szentségének
kiszolgáltatására hatalmat kapott, akit a legrégibb szóhasználattal gyóntató atyának neveztek.
A pap, a bűnbánat szentségének kiszolgáltatója – akár szentmisét mutat be az oltárnál, akár
más szentséget szolgáltat ki – „Krisztus személyében” cselekszik. Krisztus, aki a pap által jelen
van, és általa a bűnbocsátás titkát gyakorolja, úgy jelenik meg, mint az emberek testvére; mint
irgalmas, hűséges és együttérző főpap; mint pásztor, ki kész az elveszett bárányt megkeresni;
mint orvos, ki gyógyít és erősít; mint az egyedüli tanító, ki az igazságot oktatja és Isten útjait
mutatja; mint élők és holtak bírája, aki az igazság és nem a látszat szerint ítél.

Ez a szolgálat a legnehezebb és a paptól a legtöbb okosságot igényli; a legfáradságosabb és
legsúlyosabb, de egyúttal a legszebb és vigasztalással teljes. Éppen ezért – és a szinódus
sürgető felhívására – sohasem szűnök meg püspök- és paptestvéreimet buzdítani ennek a
szolgálatnak hűséges és gondos betöltésére. A hívővel kapcsolatosan, ki lelkét bizonyos
félelemmel és bizalommal tárta fel, a gyóntató nagy feladata, hogy bűnbánatra és emberi
kiengesztelődésre vezesse. Neki kell a hívők gyengéit és botlásait felismernie, értékelnie kell a
jóra törekvését és az azért való fáradozást. A gyóntató szítsa fel a gyónó szívében a Szentlélek
tüzét, és adjon neki feloldozást, melyet csak az Isten adhat. Ünnepelje az Istennel, az Atyával
való kiengesztelődést, amint azt a tékozló fiú története leírja. A bűnétől megtisztult embert a
papnak fel kell vennie az egyházi közösségbe, és atyailag határozottan bátorítva és
barátságosan figyelmeztetnie kell: „többé ne vétkezzél”.
Ennek a szolgálatnak betöltéséhez a gyóntatónak feltétlenül rendelkeznie kell különös emberi
képességekkel, ezek: okosság, diszkréció, megkülönböztető képesség, szelíd határozottság és
jóság. Továbbá szüksége van komoly és alapos, nem töredékes, hanem teljes és harmonikus
felkészültségre a teológia különböző területein, a pedagógiában, a pszichológiában, az
elbeszélgetés módszereiben. Mindenekfölött Isten szavának élő ismeretére van szüksége,
valamint arra, hogy át is tudja adni. De még szükségesebb, hogy ő maga mély és valóban lelki
életet éljen. Hogy másokat a keresztény tökéletesség útjára vezessen, először magának a
gyóntatónak kell ezen az úton járnia, és inkább cselekedettel, mint szavakkal bizonyítania,
hogy járatos az imaéletben, az evangélium teológiai és erkölcsi erényeinek gyakorlásában,
Isten akaratának engedelmes elfogadásában, az Egyház szeretetében és a tanítóhivatal
követésében.
Az emberi adottságok, a keresztény erények és a lelkipásztori képesség kívánt értékeit nem
szerezhetjük meg rögtönzéssel vagy erőfeszítés nélkül. A bűnbánat szentségének szolgálatára
minden papnak már a szemináriumban kell előkészülnie a dogmatika, az erkölcstan, a
lelkipásztorkodástan tanulásával; de foglalkoznia kell az embertudományokhoz tartozó
tárgyakkal is: a dialógusok módszerével, lelkipásztori eszmecserékkel. Továbbá be kell őt
vezetni a gyóntatás tapasztalataiba, és abban továbbra is támogatni kell. Állandó tanulással
kell fáradoznia önmaga tökéletesítésén és korszerű továbbképzésén. Mekkora értéket nyerne
az Egyház kegyelemben és az igazi lelki élet kiáradásában, ha minden pap azzal törődnék,
hogy sem hanyagságból, sem más ürüggyel el ne mulassza a hívekkel való találkozást, és
mindezeken túl: sohase menjen előkészület vagy az elengedhetetlen emberi feltételek, lelki és
lelkipásztori követelmények megléte nélkül a gyóntatószékbe!
Nem mulaszthatom el, hogy ne emlékezzem meg tiszteletteljes csodálattal a gyóntatószék
kivételes apostolairól: Nepomuki Szent Jánosról, Vianney-i Szent Jánosról, Cafasso Szent
Józsefről és Castelnouvói Szent Lipótról, hogy csak a legismertebbeket említsem, kiket az
Egyház fölvett a szentek sorába. De ki akarom fejezni tiszteletemet a megszámlálhatatlanul
sok ismeretlen gyóntató iránt, akiknek oly sok lélek köszönheti az üdvösségét. Mellettük álltak
megtérésükkor, mellettük álltak a bűn és kísértés elleni harcukban, segítették lelki
előrehaladásukat és megszentelődésüket. Nem vonakodom kimondani, hogy a nagy szentek is
általában ezekből a gyóntatószékekből jöttek; és a szentekkel együtt az Egyház lelki öröksége
és a kultúra virágzása és az Egyház virágzása is, amelyet áthatott a Szentlélek! Tisztelet övezi

ezeknek a testvéreknek a csapatát, kik nap nap után a bűnbánat szentsége révén a
kiengesztelődés művén dolgoztak és ezután is dolgozni fognak!
Szent II. János Pál pápa: Dominum et vivificantem
II. János Pál pápa enciklikája a Szentlélekről az Egyház és a világ életében
Jn 20,19-22
24. Ez a misztérium a feltámadás napján kapta végleges jelentését. Ezen a napon a Názáreti
Jézus, „ki test szerint Dávid nemzetségéből született – amint Pál apostol írja – , a szentség
lelke szerint... a halálból való föltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult”. Így
elmondhatjuk, hogy Krisztusnak mint Messiásnak a Szentlélekben való felmagasztalása
csúcspontját a feltámadásban érte el, amelyben Isten Fiának bizonyult, „telve hatalommal”. És
ez a hatalom, melynek forrása a kifürkészhetetlen szentháromságos közösségből tör elő,
mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a feltámadt Krisztus egyrészt beteljesíti Isten
ígéretét, melyet már a próféta ajka hirdetett: „Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek...
az én lelkemet”, másrészt teljesíti a saját ígéretét amelyet az apostoloknak tett e szavakkal: „ha
elmegyek, akkor elküldöm Őt nektek”. Ez pedig az igazság Lelke, a Vigasztaló, kit a feltámadt
Krisztus küldött, hogy testünket hasonlóvá tegye a maga megdicsőült testéhez.
Íme: „Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol
együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és
köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem
küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta:
„Vegyétek a Szentlelket!”
Szent János evangéliumában ezen a helyen minden szónak megvan a maga külön jelentősége,
különösen ha egybevetjük a húsvéti események előtt az utolsó vacsora termében elhangzott
kijelentésekkel. Mindezek az események – Jézusnak, akit az Atya fölkent és e világba küldött,
szent háromnapja (triduum sacrum) – a beteljesedéshez jutottak. Krisztus ugyanis, ki a
kereszten „kilehelte lelkét”, az Emberfia, az Isten Báránya, feltámadása után az apostolokhoz
ment, hogy „rájuk leheljen” azzal a hatalommal, melyről a Római levél szól. Az Úr megjelenése
örömmel töltötte el az ottlevőket: „szomorúságtok örömre változik”, amint azt szenvedése
előtt megígérte. De mindenekelőtt beteljesedik a búcsúbeszéd legfontosabb ígérete: a feltámadt
Krisztus, mintegy bevezetve az új teremtést, az apostoloknak „elhozta” a Szentlelket. Elhozta,
„elmenetele” erejében. Nekik ajándékozta ezt a Lelket, mintegy a kereszten szerzett sebei által:
„megmutatta nekik kezét és oldalát”. Keresztre feszítésének erejében mondhatta nekik:
„Vegyétek a Szentlelket”.
Szoros kapcsolat alakult ki így a Fiú küldése és a Szentlélek küldése között. Semmiféle küldetése nem
létezik a Szentléleknek (az ősbűn után) a kereszt és a feltámadás nélkül: „Ha nem megyek el, a
Vigasztaló nem jön el hozzátok”. Szoros kapcsolatba jutott a Fiú küldése és a Szentlélek küldése
magában a megváltásban. A Fiú küldetése – bizonyos értelemben – a megváltásban
beteljesedett. A Szentlélek pedig a megváltásból „merít”: „az enyémből kapja, amit majd
hirdet nektek”. A megváltást a Fiú teljesítette, mint Fölkent, ki a Szentlélek erejében jött és
tevékenykedett, és végül a keresztfán teljes áldozatul adta magát. De ez a megváltás állandó
folyamat az emberek szívében és tudatában, a világ történetének folyamán, a Szentlélek által,
aki a „másik Vigasztaló”.

Jn 20,22
31. Az első pünkösdi tanúságtételtől kezdve az igazság Lelkének munkája, mely meggyőzi a
világot Krisztus visszautasításának bűnéről, szorosan kapcsolódik a húsvéti misztériumról szóló
tanúságtételhez: a Megfeszített és Feltámadott misztériumához. Ebben a kapcsolatban nyeri el „a
bűnről való meggyőzés” a maga üdvösséget hozó dimenzióját. Ennek a „meggyőzésnek” a
célja nem a világ puszta vádolása, még kevésbé a kárhoztatása. Jézus Krisztus nem azért jött e
világba, hogy elítélje és kárhozatba döntse, hanem hogy üdvözítse. Ezt hangsúlyozza Péter,
amikor így kiált fel: „Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonysággal, hogy az Isten azt a
Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” Ezek után, amikor a körülállók
megkérdezték Pétert és a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?”, ezt
válaszolták: „Tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében
bűneitek bocsánatára. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”
Így tekintve „meggyőzni a világot a bűnről” azt is jelenti: meggyőzni a bűnök bocsánatáról a
Szentlélek erejében. Péter jeruzsálemi beszédében megtérésre szólítja fel hallgatóit, amint Jézus
is tette messiási küldetésének kezdetekor. A megtérés előfeltétele a bűnről való meggyőződés. Ez az
ember bensejében a lelkiismeret ítélete, és mert ezt a vizsgálatot az ember szívében az igazság
Lelke vezeti, ezért ez a kegyelem és szeretet új kiáradásának kezdete is: „Vegyétek a
Szentlelket”. Így „a bűnről való meggyőzés” kettős ajándék: az igazság ajándéka a lelkiismeret
számára és a megváltottság tudatának ajándéka. Az igazság Lelke a mi Oltalmazónk.
Ez a bűnről való meggyőzés, amely az ősegyházban az apostoli igehirdetés szolgálatával, a
pünkösdi Lélek indításával kezdődött, a megfeszített és feltámadt Krisztus megváltói erejére
vezethető vissza. Így teljesül a Szentlélekre vonatkozó húsvét előtti ígéret: „az enyémből kapja,
amit majd hirdet nektek”. Tehát amikor Péter a pünkösdi események során szól azok bűnéről,
„kik nem hittek” és a názáreti Jézust gyalázatos halálra adták, egyúttal tanúskodik a bűn feletti
győzelemről is. Olyan győzelem ez, amely bizonyos értelemben visszavezethető a legnagyobb
bűnre, melyet az ember elkövethet: Jézusnak, az Isten Fiának megölésére, aki egylényegű az Atyával!
Isten Fiának halála legyőzte az ember halálát is: „Halálod leszek, ó halál”; miként az Isten Fiát
keresztre feszítő bűn legyőzte az emberi bűnt! A Jeruzsálemben húsvétkor elkövetett bűnt és
az emberek minden más bűnét. Az ember részéről elkövethető legnagyobb bűnnek a Megváltó
szívében a legnagyobb szeretet felajánlása felel meg, mely felülmúlja minden emberi bűn
gonoszságát. Ennek bizonyosságával nem vonakodik az Egyház a római liturgiában minden
nagyszombati liturgiában a diakónus ajka által énekelni az Exsultetben: „O felix culpa” („Ó
boldog bűn”)
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40. Jézus áldozatának értékét a Zsidó levél szerzője igen jelentős szavakkal fogalmazza meg.
Emlékeztet az Ószövetség áldozatára: „...a bakok és bikák vérére... mely külsőleg tisztává
tesz”, azután hozzáfűzi: „...mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt
cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek,
hogy az élő Istennek szolgáljunk?” Bár más lehetséges magyarázatokat is ismerünk, annak
tudatában, hogy a Szentlélek jelen van Jézus egész életében, e szöveg alapján arra kapunk
indítást, hogy meglássuk ennek a Léleknek a jelenlétét a megtestesült Ige áldozatában is.

Először vegyük szemügyre a szöveg kezdő szavait, melyek erről az áldozatról szólnak, majd
külön „a lelkiismeret megtisztítását”, melyet eredményez. Ez valóban áldozat, melyet „az örök
Lélek” ajánl fel, aki abból „nyer” erőt, hogy üdvösségesen „meggyőzzön a bűnről”. Ez ugyanaz
a Lélek, akit Jézus Krisztus – az utolsó vacsora termében tett ígérete szerint – feltámadása
napján, amikor megmutatta nekik sebeit, elhozott az apostoloknak, és akit „a bűnök
megbocsátására” nekik adományozott: „Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneit,
az bocsánatot nyer.”
Tudjuk, hogy – miként Simon Péter Kornéliusz házában hirdette – „Isten felkente a názáreti
Jézust Szentlélekkel és erővel”; János evangéliumából megismertük elmenetelének húsvéti
misztériumát. A Zsidó levél szavai most megvilágítják, hogyan „adta magát Krisztus Istennek
szeplőtelen áldozatul”, és hogyan tette ezt az „örök Lélek által”. A Szentlélek jelen van az
Emberfia áldozatában, és ugyanúgy közreműködik, mint fogantatásakor, amikor a világba
lépett, rejtett életében és nyilvános működésében. A Zsidó levél szerint Jézus a Getszemáni
kerten és a Golgota hegyén át „elmenő” Jézus emberi természetében teljesen megnyílt a
Vigasztaló Lélek tevékenysége előtt, aki a szenvedést üdvözítő örök szeretetté emelte. Ezért a
„hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy Ő volt a Fiú, az engedelmességet
szenvedésben tanulta meg.” A levél így mutatja be, hogy az emberiség, mint Ádám utóda
hogyan lett alávetve a bűnnek, Jézus Krisztusban hogyan lett tökéletesen alávetve Istennek és
hogyan kapcsolódott egységbe azzal az Istennel, aki teljes irgalommal fordult az emberhez.
Így az ember új létet kapott, amely Krisztus szenvedése és keresztje által visszatért ahhoz a
szeretethez, melyet Ádám bűnével elárult. Újra megtalálta önmagát az eredeti kegyelemajándék isteni forrásánál: a Léleknél, aki „Isten mélységeit vizsgálja” és aki maga a Szeretet és
az Ajándék.
Isten Fia, Krisztus Jézus mint ember szenvedésének forró imájában átadta magát a
Szentléleknek, aki emberségét teljesen áthatotta, hogy tegye halálát tökéletes áldozattá, a szeretet
áldozatává a keresztfán. Teljesen önkéntesen tette ezt a felajánlást. Mint egyetlen főpap
„önmagát adta tiszta áldozatul Istennek”. Emberi természete szerint méltó volt ilyen áldozattá
válni, mert egyedül ő volt makulátlan. De „az örök Lélek által” adta magát: ez azt jelenti, hogy
a Szentlélek az Emberfiának ebben a tökéletes önátadásában együttműködött vele, hogy a
szenvedést megváltó szeretetté változtathassa.
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41. Az Ószövetségben gyakran olvashatjuk, hogy az „égből jött tűz” emésztette meg az
emberek felajánlott áldozatát. Hasonlattal élve, a Szentlelket nevezhetjük „égből jövő tűznek,” ki
a kereszt misztériumának mélyén működik. Az Atyától jőve a Fiú áldozatát az Atyának nyújtja, és
magába a szentháromságos közösségbe foglalja. Ha a bűn szülte a fájdalmat, akkor az Isten
fájdalma a megfeszített Krisztusban a Szentlélek által most megkapta teljes emberi kifejezését.
Itt állunk a szeretet csodálatos és egyedülálló misztériuma előtt: Krisztusban szenved az Isten,
akit az általa teremtett ember elutasított: „Nem hittek bennem!”; de ugyanakkor éppen ebből a
fájdalomból – és közvetve éppen abból a bűnből, hogy „nem hittek” – nyert új mértéket a
Szentlélek ajándéka, mely az ember és a világ számára készült kezdettől fogva. A kereszt
misztériumának mélyén a szeretet munkálkodik, amely az embert megújítja, hogy részese
lehessen annak az életnek, amely Istenben van.
A Szentlélek, mint szeretet és ajándék, valamiképpen leszáll annak az áldozatnak a mélyébe, melyet
a keresztfán mutattak be. Ha újból elővesszük a szentírási hagyományt, elmondhatjuk: az

emészti a szeretet tüzével ezt az áldozatot, aki a Fiút az Atyával összekapcsolja a Szentháromság
egységébe, és mert a keresztáldozat cselekménye Krisztus sajátja, ebben az áldozatban
„megkapja” a Szentlelket. De úgy kapja meg, hogy később ő maga – és egyedül ő maga az
Atyával – az apostoloknak, az Egyháznak és az emberi nemnek „adni” tudja. Ő egyedül „küldi” a
Lelket az Atyától. Ő egyedül jelent meg az utolsó vacsora termében egybegyűlt apostoloknak,
rájuk lehelt és azt mondta: „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer”, amint Keresztelő János előre hirdette: „Ő Szentlélekkel és tűzzel fog
benneteket megkeresztelni”. Jézus ezekkel a szavakkal, amelyeket az apostolokhoz intézett,
kinyilatkoztatta a Szentlelket, aki azonnal jelenlévővé lett, mint szeretet, aki a húsvéti misztérium
mélyén fejti ki hatását, mint a kereszt üdvözítő erejének forrása, mint az új és örök élet
ajándéka.
Ezt a Szentlélekre vonatkozó igazságot fejezi ki naponta a Római Liturgia, amikor a szentáldozás
előtt a pap ezeket a jelentős szavakat mondja: „Uram Jézus Krisztus, élő Isten Fia, te az Atya
akaratából a Szentlélek közreműködésével halálod által életre keltetted a világot”. És a harmadik
kánonban a pap ugyanarra az üdvrendre hivatkozva kéri Istentől: „Ő tegyen minket előtted örök
áldozattá.”
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42. Mondottuk, hogy a húsvéti misztérium teljessége a Szentlelket valóban és véglegesen
kinyilatkoztatta és új módon tette jelenlévővé. A feltámadt Krisztus azt mondta apostolainak:
„Vegyétek a Szentlelket”. Ilyen módon nyert kinyilatkoztatást a Szentlélek; mert Krisztus szavai
megerősítik az utolsó vacsora termében elhangzott búcsúbeszéd bejelentéseit és ígéretét. Így a
Szentlélek új módon van jelen. Ő már a teremtés misztériumának kezdeténél és az
Ószövetségben – melyet Isten az emberrel kötött – , annak egész történetében tevékenykedett.
Az Ő működése kiteljesedett a Fiúnak mint Messiásnak a küldetésében, aki a Szentlélek
erejében jelent meg. Jézus messiási küldetésének csúcsán, a húsvéti misztériumban a
Szentlélek teljes isteni személyiségével volt jelen: mint olyan, akinek a keresztáldozat üdvözítő
művét folytatnia kell. Jézus ezt a munkát kétségtelenül emberekre bízta: az apostolokra, az
Egyházra; mégis a Szentlélek maradt a transzcendens tevékenykedő ezekben az emberekben,
és általuk az üdvösség művének megvalósítója az emberek lelkében és a világ történetében: Ő,
a láthatatlan és mégis mindenhol mindenkor jelenlevő Vigasztaló! A Lélek „ott fú, ahol akar”.
A szavak, amelyeket a halálból az életre támadt Krisztus mondott „a hét első napján”, különös
fényben világítják meg a Vigasztaló lélekjelenlétét, aki „meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról
és az ítéletről”. Valójában csak ebben az összefüggésben érthetők Jézus szavai, amelyeket a
Szentlélek adományozásakor az apostoloknak mondott: „Vegyétek a Szentlelket; akiknek
megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek.” Jézus hatalmat adott apostolainak a bűnök
megbocsátására, hogy ezt az Egyházban utódaiknak átadják. Ez a hatalom, amelyet emberek
kaptak, feltételezi és magába foglalja a Szentlélek üdvözítő munkáját. Mint a „szívek
világossága”, azaz a lelkiismereté, a Szentlélek „meggyőz a bűnről”, vagyis megláttatja az
emberrel az ő gonoszságát, de egyidejűleg a jó felé is tereli. „Hétszeres”-nek mondott sokféle
ajándékának erejével bármilyen emberi bűnt utol tud érni Isten üdvözítő hatalma. Valóban –
amint Szent Bonaventura mondja – „a Szentlélek hét ajándéka le tud rombolni minden
rosszat és létre tud segíteni minden jót”.

A Vigasztaló indítására minden emberi szív megtérhet, és ez nélkülözhetetlen feltétele a
bűnbocsánatnak. Valódi megtérés nélkül, amely magába foglalja a belső bánatot is, és komoly,
határozott elhatározás nélkül, amely a cselekedetek jobbra fordítására irányul, a bűnök „nem
nyernek bocsánatot”, ahogyan azt Jézus, valamint az Ó- és Újszövetség hagyománya mondja.
Szent Márk evangéliuma szerint Jézus ezekkel a szavakkal kezdi működését: „Térjetek meg és
higgyetek az evangéliumban”. Ezt a buzdítást erősíti meg az a „bűnről való meggyőzés”,
melyet a Szentlélek új módon hirdet a megváltás erejében, amelyet az Emberfia saját vérén
szerzett. Ezért szól a Zsidó levél „a vérről, mely megtisztítja a lelkiismeretet”. Ez a vér nyitja
meg a Szentlélek számára az ember bensejét, vagyis az emberi lelkiismeret szentélyét.
Szent II. János Pál pápa: Redemptoris mater
II. János Pál pápa enciklikája a Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében
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26. Az Egyház, amelyet Krisztus az apostolokra épített, pünkösdkor ébredt tudatára Isten nagy
tetteinek, amikor az utolsó vacsora termében összegyűlve „mindannyiukat eltöltötte a
Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította
őket. Ebben a pillanatban indult el az Egyház a hitnek azon az útján, mely emberek és népek
történetén átvezető zarándokút. Tudjuk, hogy ennek az útnak a kezdeténél jelen van Mária, ott
látjuk őt az apostolok között, az utolsó vacsora termében, „amint imádkozik és esdekel az
ajándékért: a Szentlélekért”.
Ám az ő hitbéli útja bizonyos értelemben hosszabb volt. A Szentlélek már leszállt reá, kinek ő
az angyali üdvözletkor hűséges jegyese lett, mert az igaz Isten örök szavát elfogadta,
„értelmével és akaratával teljesen meghódolt a kinyilatkoztató Isten előtt”, és ezért válaszolta
az angyalnak: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” Máriának – kit az
utolsó vacsora termében imádkozva látunk – a hitbéli útja hosszabb, mint az ott
egybegyűlteké: Mária „előttük” halad és „megelőzi” őket A jeruzsálemi pünkösd nemcsak a
kereszthalállal készíttetett elő, hanem már az angyali üdvözlet által is. Az utolsó vacsora
termében egymásba torkollik Mária és az Egyház hitének útja. Milyen módon?
Azok között, akik az utolsó vacsora termében állhatatosan imádkoztak és felkészültek arra,
hogy „az egész világra” elmenjenek a Szentlélek vétele után,voltak egyesek, akiket Jézus maga
hívott, amikor Izraelben megkezdte működését. Tizenegyet közülük apostolokká rendelt, és
nekik adta át azt a küldetést, amelyet magától az Atyától kapott: „Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket”. Negyven nappal később, az Atyához való visszatérése előtt,
hozzáfűzte: „amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket és tanúim lesztek... egész a
föld végső határáig”. Az apostoloknak ez a küldetése akkor kezdődött, amikor Jeruzsálemben
az utolsó vacsora terméből kiléptek. Megszületett az Egyház, és növekedni kezdett azáltal,
hogy Péter és a többi apostol tanúbizonyságot tett a megfeszített és föltámadt Krisztusról.
Mária nem kapta meg közvetlenül ezt az apostoli küldetést, nem volt azok között, kiket Jézus
megbízott, hogy az egész világra elmenve, minden embert tanítványává tegyenek. De ott volt
a teremben, ahol az apostolok arra készültek, hogy átvegyék a Szentléleknek, az igazság
lelkének ezt a küldetését. Ő ott volt velük. Állhatatos volt közöttük az imában mint „Jézus
anyja”, azaz, mint a megfeszített és föltámadt Krisztus anyja. Az első kis közösség, melynek
tagjai hittel tekintenek fel „Jézusra, az üdvösség szerzőjére”, tudta, hogy Jézus Mária fia volt és

Mária Jézus anyja, és hogy ő Fogantatásának és születésének első percétől fogva Jézus
misztériumának különleges tanúja volt, tanúja annak a titoknak, amely szemeik előtt a
kereszten vált ismeretessé és a föltámadásban nyert megerősítést. Az Egyház tehát kezdettől
fogva Jézus által nézett Máriára, mint ahogyan Mária által Jézusra. Ő volt az Egyház számára
akkor (s azóta is) Jézus gyermekségének, názáreti rejtett életének egyedüli tanúja, hiszen
„mindent emlékezetébe vésett, amit mondtak, és szívében gyakran elgondolkodott rajtuk”.
Abban az időben és mindenkor az Egyház úgy tekintette Máriát, mint „aki boldog, mert hitt”:
elsőként hitt. A hírüladás és fogantatás percétől, a betlehemi istállóban való születés órájától
kezdve Mária lépésről lépésre követte Jézust a hit anyai zarándokútján. Évről évre követte őt
názáreti rejtett életében, sőt még akkor is követte, amikor külsőleg elváltak, mert Jézus
Izraelben kezdett „működni és tanítani”; követte őt egészen a Golgotán történt tragikus
eseményekig. Akkor azonban, amikor Mária az Egyház kezdetekor az apostolokkal a
jeruzsálemi utolsó vacsora termében tartózkodott, megerősödött a hite, amely az angyali
üdvözlet szavaiból született. Az angyal akkor azt mondta neki: „Gyermeket fogansz, fiút
szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Fiad nagy lesz és... uralkodni fog Jákob házán örökké, s
országának nem lesz vége”. A kálváriai események ezt az ígéretet homályba vonták, de Mária
hite a kereszt alatt sem aludt ki. Ő ott is az volt (miként Ábrahám), aki „a remény ellenére is
reménykedve hitt”. És íme a föltámadás után a remény levette a fátyolt, megmutatta igaz
arcát, és az ígéretek kezdtek valóra válni. Jézus, mielőtt visszatért volna az Atyához, ezt mondta
apostolainak: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket... s én veletek vagyok
mindennap a világ végéig”. Így beszélt az, aki föltámadásával bizonyította a halál feletti
győzelmét, mint annak az országnak uralkodója, amelynek az angyal ígérete szerint „nem lesz
vége”.
Szent II. János Pál pápa: Redemptoris missio
II. János Pál pápa enciklikája a minden időre érvényes missziós megbízatásról
vö. Jn 20,21-23
Küldetés „a föld végső határáig” (ApCsel 1,8)
22. Amikor az evangélisták elbeszélik a Feltámadott találkozását az apostolokkal, mindig a
missziós paranccsal fejezik be: „Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Ezért
menjetek minden néphez... én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,18-20;
vö. Mk 16,15-18; Lk 24,46-49, Jn 20,21-23).
Ez a küldés Szentlélekben való küldés, amint világosan kitűnik Szent János szövegéből: Krisztus
úgy küldi övéit a világba, ahogyan az Atya küldte Őt, és ezért nekik adja a Lelket. Lukács az
apostolok Krisztusról szóló tanúságtételét szorosan a Lélek működéséhez köti, aki képessé
teszi őket a kapott parancs teljesítésére.
Jn 20,21
23. A missziós parancs eltérő változatai tartalmaznak ugyan közös vonásokat és mindegyik
rendelkezik sajátos jellemzőkkel, de két azonos elem mindegyik elbeszélésben megtalálható.
Mindenekelőtt az apostoloknak adott parancs egyetemes jellege: „Minden népet” (Mt 28,19);
„az egész világra, minden teremtménynek” (Mk 16,15); „minden népet” (Lk 24,27); „egészen a
föld végső határáig” (ApCsel 1,8). Aztán az Úrtól kapott biztosítékot, hogy ennek a feladatnak
teljesítésekor nem maradnak egyedül, hanem erőt és segítséget kapnak küldetésük

teljesítésére. Ez a Lélek jelenléte és ereje, valamint Jézus szüntelen jelenléte: „Ők elmentek, és
mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban” (Mk 16,20).
Ami a parancs különböző változatait illeti, Márk a missziót igehirdetésként fogja fel:
„Hirdessétek az Evangéliumot” (Mk 16,15). Az evangélista célja az, hogy rábírja az olvasót
Péter hitvallásának megismétlésére: „Te vagy a Messiás”! (Mk 8,29) és annak megvallására,
amit a római százados Jézus kereszthalálakor mondott: „Valóban, ez az ember Isten Fia volt”
(Mk 15,30). Máténál a missziós jelleg az Egyház intézményéhez és tanrendszeréhez tartozik
(vö. Mt 28,19-20; 16,18): nála a megbízatás azt jelenti, hogy az Egyház az Evangéliumot a
katekézis során egyházi és szentségi jellegével hirdesse. Lukács a küldetést mintegy
tanúságtételnek tekinti, elsősorban a feltámadás melletti tanúságtételnek (vö. Lk 24,48; ApCsel
1,8). A misszionáriust arra szólítja, hogy higgyen az Evangélium átalakító erejében, és hirdesse
azt, amit Lukács jól megvilágít, vagyis az odafordulást Isten szeretetéhez és irgalmához, és az
eljutást a minden rossz gyökerétől, azaz a bűntől való teljes szabadság megtapasztalásához.
Csak János szól kifejezetten „parancsról”, ami a küldetéssel azonos értelmű, összekapcsolva a
tanítványok szétküldését azzal a küldetéssel, amit Jézus kapott az Atyától: „Amint engem
küldött az Atya, úgy küldelek titeket” (Jn 20,21). Jézus így szól az Atyához: „Amint te a
világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba” (Jn 17,18). János egész evangéliumának
missziós jellege a „főpapi imában” jut kifejeződésre: „Az az örök élet, hogy megismerjenek
téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3). A küldés végső
értelme: részesíteni abban a közösségben, amely az Atya és a Fiú között van. A tanítványoknak
egységben kell élniük egymás között, megmaradva az Atyában és a Fiúban, hogy a világ
felismerje és higgyen (vö. Jn 17,21-23). Ez a jellegzetesen missziós szöveg elsősorban arra
mutat rá, hogy mi inkább azáltal vagyunk misszionáriusok, hogy mint Egyház létezünk, amely
a szeretet egységében él, semmint szavainkkal vagy tetteinkkel.
A négy evangélium tehát a missziós küldetés alapvető azonos jegyei mellett néhány
különbözőséget is felmutat, amelyek az első keresztény közösségek eltérő tapasztalatait és
körülményeit tükrözik. Ez is a Szentlélek indításának gyümölcse. Arra buzdít, hogy vegyük
figyelembe a missziós karizmák sokféleségét, valamint a helyek és életkörülmények
különbözőségét. De mindegyik evangélista hangsúlyozza, hogy a tanítványok küldetése
együttműködés Krisztus küldetésével: „És én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt
28,20). Ezért a misszió nem emberi képességeken alapszik, hanem a feltámadt Úr hatalmán.

Szent II. János Pál pápa: Pastores dabo vobis
II. János Pál pápa szinódus utáni apostoli buzdítása a püspökökhöz, a papokhoz és az egész
katolikus egyház minden hívőjéhez a papképzésről korunk körülményei között
Jn 20,21; Jn 20,22-23
14. Az Új Szövetség ezen egyetemes papságának szolgálatára Jézus földi élete során egyes
tanítványokat magához hívott (vö. Lk 10,1-12), külön tekintélyi rendelkezéssel megalkotta
belőlük a Tizenkettőt, hogy „vele legyenek és elküldje őket prédikálni, s hogy hatalmuk legyen
ördögöket űzni” (Mk 3,14-15).
Ezért már nyilvános működése idején (vö. Mt 16,18), majd végleg halála és föltámadása után
(vö. Mt 28,16-20; Jn 20-21) Jézus Péternek és a Tizenkettőnek egészen különleges hatalmat adott

a leendő közösségre és az összes nemzetek evangelizálására vonatkozóan. Miután meghívta,
maga mellett tartotta őket, velük élt, példájával és szavaival tanította őket az üdvösségre, s
végül elküldte őket minden emberhez. E küldetés koronája a Szentlélek különleges húsvéti
kiárasztásának erejével átadta nekik ugyanazt a messiási tekintélyt, melyet Ő az Atyától kapott
és amely a föltámadásban teljesedett be: „Nekem adatott minden hatalom mennyben és a
földön. Menjetek tehát és tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. És tanítsátok őket mindannak megtartására amit csak
parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,18-20).
Ezáltal Jézus szoros kapcsolatot hozott létre saját küldetése és az apostolokra bízott szolgálat
között: „Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki
engem küldött” (Mt 10,40); „Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet
meg” (Lk 10,16). Sőt, a negyedik evangélista a halál és a föltámadás húsvéti eseményének
fényében nagy erővel és világosan idézi Jézust: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek
én
is
titeket”
(Jn
20,21;
vö.
13,20;
17,18).
Miként Jézusnak olyan küldetése van, mely közvetlenül Istentől származik és Isten tekintélyét
konkretizálja (vö. Mt 7,29; 21,23; Mk 1,27; 11,28; Lk 20,2; 24,19), úgy az apostolok küldetése
Jézustól ered. S miként „a Fiú semmit sem tehet önmagától” (Jn 5,19), mert tanítása nem az
övé, hanem azé, aki Őt küldte (vö. Jn 7,16), úgy mondta Jézus apostolainak: „nálam nélkül
semmit sem tehettek” (15,5): küldetésük nem önmaguktól, hanem Jézustól való. Nem is
hajtható végre emberi erővel, hanem csak Krisztus és az Ő Szent Lelke „ajándékával”, a
„szentséggel”: „Vegyétek a Szentlelket; akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, s
akinek megtartjátok, az bűnben marad” (20,22-23). Az apostolok így nem különleges
érdemeikért, hanem egyedül a Krisztus kegyelmében való ingyenes részesedéssel folytatják
egészen az idők végezetéig Jézus üdvözítő küldetését az emberek javára.
E küldetés hitelességének és termékenységének jele és föltétele az apostolok Jézussal, egymás
között és az Atyával való egysége,miként ezt az Úr főpapi imája, saját küldetésének
összefoglalása tanúsítja (vö. Jn 17,20-23).

Szent II. János Pál pápa: Vita consecrata
II. János Pál pápa szinodus utáni apostoli buzdítása a püspökökhöz és papokhoz a
szerzetesrendekhez és szerzetesi kongregációkhoz, az apostoli élet társaságaihoz, a világi
intézményekhez és minden hívőhöz az Istennek szentelt életről és annak küldetéséről az
Egyházban és a világban
vö. Jn 20,21
Krisztus tanúi a világban
25. A húsvéti misztériumból ered a missziós karakter, az egész egyházi élet egyik jellegzetes
dimenziója, mely az Istennek szentelt életben egész különlegesen valósul meg. Elmondhatjuk
ugyanis – a szó szoros értelmében a pogányok között misszionáló intézmények karizmájától
függetlenül --, hogy a missziós, azaz küldetés-karakter az Istennek szentelt élet minden formájának
lényegéhez tartozik. Amilyen mértékben éli az Istennek szentelt személy azt az életet, mely
kizárólag az Atyának van szentelve (vö. Lk 2,49; Jn, 4,34), s melyet Krisztus magához ragadott

(vö. Jn 15,16; Gal 1,15--16) és a Szentlélek lelkesít (vö. Lk 24,29; ApCsel 1,8; 2,4), annyira
hatékonyan működik együtt az Úr Jézus küldetésével (vö. Jn 20,21) és vesz részt intenzíven a
világ megújításában.
Az Istennek szentelt személyek első apostoli feladata önmagukra irányul és azáltal teljesítik,
hogy kitárják szívüket a Szentlélek működése előtt. Tanúságtételük az egész Egyházat
emlékezteti arra, hogy az első helyen az ingyenes istenszolgálat áll, melyet Krisztusnak a
Szentlélek által szétosztott kegyelme tesz lehetővé. Hirdetik a világnak az Atyától eredő békét,
a Fiú önátadását, és a Szentlélek gyümölcsének örömét.
Az Istennek szentelt személyek elsősorban akkor válnak misszionáriussá, ha egyre inkább
tudatosítják, hogy Isten kiválasztotta és meghívta őket, ezért teljesen neki kell élniük, s
mindent, amijük csak van, önmagukat is föl kell áldozniuk, és meg kell szabadulniuk
mindentől, ami akadályozza szeretetből fakadó válaszuk tökéletességét. Ily módon Krisztus
hiteles jelévé válhatnak a világban. Életstílusuknak is ki kell fejeznie az eszményt, melynek
követését vállalták, s Isten élő jeleivé és az evangélium ékesszóló – bár gyakran hallgatag –
hirdetésévé kell válniuk. Az Egyháznak mindig, de különösen a mai, gyakran szekularizált, de
a jelek nyelvére érzékeny kultúrákban törekednie kell arra, hogy jelenléte a mindennapokban
láthatóvá váljék. Ebben az értelemben az Egyház joggal vár jelentős szolgálatot az Istennek
szentelt személyektől, akik arra hivatottak, hogy minden helyzetben konkrét tanúságot
tegyenek Krisztushoz tartozásukról.
Mivel a szerzetesi ruha az Istennek szenteltség, a szegénység és egy meghatározott szerzetesi
családhoz tartozás jele, a szinódusi atyákkal együtt nyomatékosan ajánlom a szerzeteseknek,
hogy a kornak és a helynek megfelelő szerzetesi habitust viseljenek. Ahol az apostolkodás
megkívánja, viselhetnek a hagyománynak és saját intézményük szabályainak megfelelő,
illendő polgári ruhát is, olyan jelvénnyel, ami fölismerhetővé teszi Istennek szenteltségüket.
Azoknak az intézményeknek, melyeknek eredetileg, illetve konstitúcióik szerint nincs saját
szerzetesi ruhájuk, gondoskodniuk kell arról, hogy a tagjaik öltözködése egyszerűség és
méltóság tekintetében megfeleljen hivatásuk természetének.
Szent II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia
II. János Pál pápa enciklikája az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról
Jn 20,21
22. A Krisztusba való beépülés, amit a keresztség valósított meg, állandóan megújul és
erősödik az Eucharisztikus áldozatban való részesedés által, főként ha a szentáldozásban ez a
részesedés teljes. Elmondhajtuk, hogy nemcsak mi vesszük magunkhoz Krisztust, hanem Krisztus
is magához vesz mindegyikünket. Barátságot köt velünk: „Ti a barátaim vagytok” (Jn 15,14). Sőt,
mi az életünket neki köszönhetjük: „Aki eszi az én testemet, általam fog élni” (Jn 6,57). A
szentáldozásban titokzatos módon megvalósul Krisztus és a tanítvány „egymásban léte”:
„Maradjatok meg bennem és én tibennetek” (Jn 15,4).
Amikor az Új Szövetség népe egyesül Krisztussal, egyáltalán nem zárkózik önmagába, hanem
„szentséggé” válik az egész emberiség számára, a Krisztus által megvalósított üdvösség jelévé
és eszközévé, a világ világosságává és a föld sójává (vö. Mt 5,13-16) mindenki üdvösségére. Az

Egyház küldetése folytatja Krisztus küldetését: „Miként engem küldött az Atya, én is küldelek
titeket” (Jn 20,21). Ezért a keresztáldozat eucharisztikus megörökítéséből s a Krisztus testével
és vérével való közösségből meríti az Egyház a küldetésének teljesítéséhez szükséges lelki erőt.
Így válik az Eucharisztia az egész evangelizáció forrásává és csúcspontjává, hiszen annak célja az
emberek közössége Krisztussal s benne az Atyával és a Szentlélekkel.

Szent II. János Pál pápa: Pastores gregis
II. János Pál pápa apostoli buzdítása a püspökről, aki Jézus Krisztus evangéliumának
szolgája, hogy a világ remélni tudjon
vö. Jn 20,21
1. A nyáj pásztorai tudják, hogy püspöki szolgálatuk teljesítése közben számíthatnak Isten
különleges kegyelmi segítségére. A Pontificale Romanumban az ünnepélyes szentelési
imádságban a fő szentelő püspök, miután kérte a kormányzó és irányító Szentlélek kiáradását,
megismétli a szavakat, melyek már a nagyon korai Traditio apostolicában megtalálhatók: „Ó
Atyánk, aki ismered a szívek titkait, add meg e szolgádnak, akit te választottál ki a
püspökségre, hogy vezesse szent nyájadat és feddhetetlenül teljesítse a főpapi küldetést”. Így
teljesül folyamatosan az Úr Jézus, az örök Pásztor akarata, aki úgy küldte apostolait, ahogyan
őt küldte az Atya (vö. Jn 20,21), és azt akarta, hogy az apostolok utódai, a püspökök, pásztorok
legyenek az ő Egyházában az idők végezetéig![2]
A Jó Pásztor képét, amit annyira kedvelt az őskeresztény ikonográfia is, jól ismerik a
püspökök, akik az egész világról összegyűltek a Püspöki Szinódus 2001. szeptember 30-tól
október 27-ig tartó tizedik rendes, általános gyűlésére. Szent Péter apostol sírjánál velem
együtt gondolkodtak a püspök alakjáról, aki Jézus Krisztus evangéliumának szolgája, hogy a
világ remélni tudjon. Valamennyien egyetértettünk abban, hogy Jézus Krisztus mint a Jó
Pásztor az a kiváltságos személy, akire állandóan hivatkoznunk kell. Ugyanis senki sem
tekinthető méltónak a pásztor névre, „csak akkor, ha a szeretet által eggyé válik Krisztussal”[3]
Ez a magyarázata annak, hogy a püspök eszményképe, amit az Egyház mindig szeme előtt
tart, annak a pásztornak a képe, aki szent életével hasonlóvá válik Krisztushoz, nagylelkűen
odaadja életét a rábízott Egyházért, ugyanakkor a szívében hordozza a világon szerte élő
összes egyházak gondját (vö. 2Kor 11,28).[4]
vö. Jn 20,22-23
...
és
kiválasztott
közülük
Tizenkettőt”
(Lk
6,13)
6. Az Úr Jézus földön jártában meghirdette az Ország evangéliumát, meg is nyitotta az
országot önmagában azzal, hogy misztériumát kinyilatkoztatta minden embernek. Férfiakat és
nőket hívott a követésére, majd a tanítványok közül kiválasztott Tizenkettőt, hogy „vele
legyenek” (Mk 3,14). Lukács evangéliuma részletesen elmondja, hogy ez a kiválasztás a hegyen
imádságban eltöltött éjszaka után történt (vö. Lk 6,12). Márk evangéliuma úgy tekinti Jézus e
cselekedetét, mint teljesen szuverén tettet, alapító cselekményt, amivel meghatározta a
választottak kilétét: „megalkotta belőlük a Tizenkettőt” (3,14). Ezáltal föltárul a Tizenkettő
kiválasztásának misztériuma: a szeretet tette, amit Jézus mélységes egységben az Atyával és a
Szentlélekkel szabadon akart.

A küldetésnek, amit Jézus az apostolokra bízott, a világ végezetéig tartania kell (vö. Mt 28,20),
mert az evangélium, amit át kell adniuk, a mindenkori Egyház élete. Ezért gondoskodtak
arról, hogy utódokat állítsanak maguk helyett úgy, hogy – Szent Ireneusz tanúsága szerint – az
apostoli hagyomány megnyilvánuljon és megmaradjon a századok folyamán.
A Szentlélek különleges kiáradásában, mellyel az apostolokat a föltámadott Úr ajándékozta
meg (vö. ApCsel 1,5.8; 2,4; Jn 20,22-23), ők kézrátétellel részesítették munkatársaikat (vö. 1Tim
4,14; 2Tim 1,6-7). Ezek pedig ugyanezzel a gesztussal adták át, és így tovább nemzedékről
nemzedékre. Így a kézrátétel által hozzánk is elérkezett a kezdetek lelki ajándéka, azaz a
püspökszentelés, ami az Ordo szentségének teljességét, a főpapságot, a szent szolgálat
teljességét adja. Így a püspök és a körülötte lévő papok által az Úr Jézus Krisztus, aki az
Atyaisten jobbján ül, folyamatosan jelen van hívei körében. Mindig és mindenütt ő hirdeti
Isten igéjét minden nemzetnek, ő szolgáltatja ki a hit szentségeit a hívőknek, ugyanakkor
vezeti az Új Szövetség népét zarándokútján az örök boldogság felé. A Jó Pásztor nem hagyja el
nyáját, hanem mindig őrzi és oltalmazza azok által, akik ontológiailag részesedve az ő életében
és küldetésében, látható és kiemelkedő módon végezve a tanító, pásztor és pap feladatát,
őhelyette járnak el. A lelkipásztori szolgálattal járó feladatok végzése közben az ő helyettesei
és követei.

XVI. Benedek pápa: Deus caritas est
XVI. Benedek pápa enciklikája a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, az Istennek
szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a keresztény szeretetről
vö. Jn 20,22
19. „Ha a szeretetet látod, látod a legszentebb Szentháromságot” – írta Ágoston. Az iménti
meggondolásokban tekintetünket Jézus megnyitott oldalára emelhettük, Őrá, „akit
keresztülszúrtak” (vö. Jn 19,37; Zak 12,10), és fölismertük benne az Atya tervét, aki szeretetből
(vö. Jn 3,16) egyszülött Fiát küldte a világba, hogy megváltsa az embert. Amikor Jézus a
kereszten meghalt, miként az evangélista elmondja, „kilehelte a lelkét” (vö. Jn 19,30) – a
Szentlélek azon közlésének bevezetéseként, melyet föltámadása után valósított meg (vö. Jn
20,22). Így teljesedett az „élő víz folyóinak” ígérete, melyeknek a Szentlélek kiárasztásának
köszönhetően a hívők bensőjéből kellett fakadniuk (vö. Jn 7,38-39). A Lélek ugyanis az a belső
erő, mely összhangba hozza a szívüket Krisztus szívével, és arra indítja őket, hogy az
embertársakat úgy szeressék, ahogyan Ő szerette őket, amikor lehajolt, hogy megmossa a
tanítványok lábát (vö. Jn 13,1-13), s különösen amikor mindenkiért odaadta az életét (vö. Jn
13,1; 15,13).
A Lélek az az erő is, mely átváltoztatja a keresztény közösség szívét, hogy ezáltal a világban az
Atya szeretetének tanúja legyen, aki az Ő Fiában az emberiséget egyetlen családdá akarja
formálni. Az Egyház minden tevékenysége annak a szeretetnek a kifejeződése, mely az ember
egyetemes javára törekszik: az Ige evangelizációja és a szentségek által – ami a maga
történelmi megvalósulásában gyakran hősies vállalkozás –, és az emberi élet és tevékenység
különböző területein a fejlődés támogatásával. Így a szeretet az a szolgálat, melyet az Egyház
azért végez, hogy az emberek testi szenvedései és anyagi nyomorúságai elől se térjen ki. Ezzel
a szemponttal, ezzel a szeretetszolgálattal szeretnék az enciklika ezen második részében
közelebbről foglalkozni.

XVI. Benedek pápa: Sacramentum caritatis
XVI. Benedek pápa szinódus utáni apostoli buzdítása a püspökökhöz és papokhoz, a
szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz, és a világi krisztushívőkhöz az Eucharistiáról, az
Egyház életének és küldetésének forrásáról és csúcspontjáról
vö. Jn 20,21; vö. Jn 20,22
Jézus és a Szentlélek
12. Maga az Úr szavával s a kenyérrel és a borral átadta nekünk az új kultusz lényeges elemeit.
Az Ő jegyese, az Egyház arra hivatott, hogy napról napra ünnepelje az eucharisztikus lakomát
az Ő emlékezetére. Ezáltal beleírja az emberi történelembe jegyesének megváltó áldozatát és
szentségileg jelenvaló teszi minden kultúrában. Ezt a nagy misztériumot liturgikus formákban
ünnepeljük, melyeket az Egyház a Szentlélek vezetésével az időben és a térben bontakoztat ki.
Ezzel kapcsolatban tudatosítanunk kell a Szentlélek döntő szerepét a liturgikus forma
kifejlesztésében és az isteni misztériumok elmélyítésében. A Vigasztaló a hívőknek adott első
ajándék, aki már a teremtésben működik (vö. Ter 1,2), teljességgel jelen van a megtestesült Ige
egész valójában: Jézus Krisztus ugyanis fogantatott Szűz Máriától a Szentlélek tevékenysége
által (vö. Mt 1,18; Lk 1,35); nyilvános működésének kezdetén a Jordán partján látta, hogy
leszáll rá galamb képében (vö. Mt 3,16 és párh.); ugyanebben a Lélekben cselekszik, beszél és
ujjong (vö. Lk 10,21); és benne ajánlja föl önmagát (vö. Zsid 9,14). A „búcsúbeszédben”, melyet
János hagyott ránk, Jézus világosan kapcsolatba hozza saját életének a húsvéti misztériumban
történő odaajándékozását a Szentlélek övéinek történő ajándékozásával (vö. Jn 15,7).
Föltámadva, testében hordozva a szenvedés jegyeit, ki tudja árasztani a Lelket (vö. Jn 20,22) és
övéit saját küldetésének részesévé teszi (vö. Jn 20,21). A Szentlélek az, aki megtanítja a
tanítványokat mindenre, és emlékezteti őket mindarra, amit Krisztus mondott (vö. Jn 14,26),
mert az Ő dolga mint az igazság Lelkéé (vö. Jn 15,26), hogy bevezesse a tanítványokat a teljes
igazságba (vö. Jn 16,13). Az Apostolok Cselekedeteinek elbeszélésében a Lélek Pünkösd
napján leszáll a Máriával együtt imádkozó apostolokra (vö. 2,1-4), és lelkesíti őket a
küldetésre, hogy minden népnek hirdessék az evangéliumot. Éppen ezért maga Krisztus a
Szentlélek tevékenységének erejében marad jelenlévő és tevékeny Egyházában az élő
központból, az Eucharisztiából kiindulva.
XVI. Benedek pápa: Verbum domini
XVI. Benedek pápa Szinódus utáni apostoli buzdítása Isten szaváról az egyház életében és
küldetésében a püspököknek, a klérusnak, az Istennek szentelt személyeknek és a laikus
hívőknek
vö. Jn 20,21; vö. Jn 20,22
15. Miután láttuk a Szót, amelyet Isten utoljára és véglegesen intézett a világhoz, most a
Szentlélek küldetése felé kell fordulnunk az Isteni Szóval kapcsolatban. A krisztusi
kinyilatkoztatást ugyanis nem lehet hitelesen megérteni a Vigasztaló tevékenységétől
függetlenül. Ez annak a ténynek a következménye, hogy Isten önközlése mindig magában
foglalja a Fiú és a Szentlélek kapcsolatát, akiket Lyoni Szent Ireneusz úgy nevez, hogy „az
Atya két keze”. Maga a Szentírás bemutatja a Szentlélek jelenlétét az üdvösség történetében és
különösen Jézus életében, aki fogantatott Szűz Máriától a Szentlélek erejéből (vö. Ml 1,18; Lk
1,35); nyilvános működése kezdetén a Jordán partján látta, hogy galamb formájában leszáll rá
(vö. Mt 3,76); Jézus ebben a Lélekben beszél és ujjong (vö. Lk 10,21); és ebben a Lélekben

áldozza föl önmagát (vö. Zsid 9,14). Küldetése végén János evangélista elbeszélése szerint
maga Jézus kapcsolja össze világosan életének ajándékozását és Lelkének elküldetését övéi
számára (Jn 16,7). A föltámadott Jézus testében hordozva a szenvedés stigmáit, kiárasztja a
Lelket (vö.Jn 20,22), és saját küldetésének részesévé teszi övéit (vö.Jn 20,21). A Szentlélek fogja
megtanítani a tanítványokat mindenre és eszükbe juttat mindent, amit Krisztus mondott (vö.
Jn 14,26), mert Ő, az igazság Lelke (vö.Jn 15,26) vezeti majd be a tanítványokat a teljes
igazságba (vö.Jn 16,13). Végül ahogyan az Apostolok cselekedeteiben olvassuk, Pünkösd
napján a Lélek leszáll a Máriával együtt imádkozó Tizenkettőre (vö. 2,1-4), és erőt ad nekik a
küldetéshez,
hogy
minden
népnek
hirdessék
az
örömhírt.
Isten Szava tehát a Szentlélek tevékenységének köszönhetően fejeződik ki emberi szavakban.
A Fiú küldetése, és a Szentlélek küldetése elválaszthatatlan és egyetlen üdvrendet alkotnak. A
Lélek, aki az Ige megtestesülésekor Szűz Mária méhében cselekedett, ugyanaz, mint aki Jézust
egész küldetésében vezette, és akit Jézus megígért a tanítványoknak. Ugyanaz a Lélek, aki a
próféták által szólt, támogatja és indítja az Egyházat Isten Szavának hirdetésének feladatában
és az apostolok prédikációjában, végül ez a Lélek az, aki sugalmazta a Szentírás szerzőit.
Jn 20,21
A Szó és Isten országa
93. Éppen ezért az Egyház küldetését nem tekinthetjük tetszés szerint végezhető, illetve az
Egyház életének mellékes tevékenységeként. Hanem arról van szó, hogy engednünk kell, hogy
a Szentlélek tegyen minket hasonlóvá Krisztushoz azáltal, hogy részesít az Ő küldetésében:
„ahogy az Atya küldött engem, én is kül-delek titeket” (Jn 20,21). Maga a Szó sürget, hogy
forduljunk a testvérek felé: a Szó az, mely megvilágosít, tisztít, megtérít; mi csak az Ő szolgái
vagyunk.
Tehát egyre inkább újra föl kell fedeznünk a Szó hirdetésének szépségét és fontosságát, hogy
Istennek Krisztus által hirdetett Országa eljöjjön. Megújítjuk az egyházatyáknál annyira
megszokott gondolatot, hogy a Szó hirdetésének tárgya Isten Országa (vö. Mk 1,14-15), ami
nem más, mint maga Jézus személye (az Autobaszileia), ahogy Órigenész mondja. Az Úr
minden korszak minden emberének fölkínálja az üdvösséget. Valamennyien látjuk, mennyire
fontos, hogy Krisztus világossága az emberiség egészét megvilágosítsa: a családot, az iskolát, a
kultúrát, a munkát, a szabadidőt és a társadalmi élet minden szektorát. Nem vigasztalni,
hanem megindítni kell, olyan szavakkal, melyek megtérésre hívnak, és lehetővé teszik a Vele
való találkozást, s ennek következtében új emberiség születik.
Ferenc pápa: Lumen fidei
Ferenc pápa A hit világossága kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és
diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden Krisztus-hívőnek a hitről
Jn 20,18
30. A látás és a hallás, mint a hívő megismerés eszközeinek összefüggése a legvilágosabban
János evangéliumában mutatkozik meg. A negyedik evangéliumban a „hinni” azt jelenti, hogy
„hallani és egyidejűleg látni”. A hívő hallás a szeretet megismerésének sajátos módján
történik: személyes hallgatás, amely megkülönbözteti a hangokat és felismeri a jó pásztor
hangját (vö. Jn 10,3–5); a követést megkövetelő hallgatás, ahogyan az első tanítványokkal
történt: a Keresztelő „szavai hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött” (Jn 1,37).
Másrészt a hit a látáshoz is kötődik. Olykor Jézus jeleinek látása megelőzi a hitet, ahogy a

zsidókkal történt, akik Lázár feltámasztása után „a történtek láttán hittek benne” (Jn 11,45).
Máskor a hit vezet el mélyebb látáshoz: „Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét” (Jn 11,40).
Végül a hit és a látás egymásba fonódik: „Aki bennem hisz, […] abban hisz, aki engem küldött;
aki engem lát, azt látja, aki engem küldött” (Jn 12,44–45). A hallással való egységének
köszönhetően a látás Krisztus követésévé válik, és a hit úgy jelenik meg, mint a látás útja,
amelyen a szem hozzászokik ahhoz, hogy mélyre lásson. Így éli ezt át János húsvét reggelén,
aki még a szürkületben az üres sír előtt „látott és hitt” (Jn 20,8). Majd Mária Magdolnával
folytatódik, aki már látja Jézust (vö. Jn 20,14), és tartóztatni akarja, de arra kap felszólítást,
hogy Atyjához vezető útján lássa őt; és egészen Magdolnának a tanítványok előtt tett
vallomásáig tart: „Láttam
az Urat! (Jn 20,18)
Hogyan jutnak el a hallás és látás eme szintéziséig? Úgy, hogy Jézus konkrét személyéből
indulnak ki, akit látnak és hallanak. Ő a testté lett szó, akinek dicsőségét szemlélték (vö. Jn
1,14). A hit világossága egy Arc fénye, amelyen látható az Atya. Ugyanis az igazság, amelyet a
hit befogad, a negyedik evangélium szerint az Atya megmutatkozása a Fiúban, az ő testében
és földi cselekedeteiben; az igazság, amelyet úgy lehet meghatározni, hogy Jézus „fényességes
élete”. Ez azt jelenti, hogy a hívő megismerés nem egy pusztán belső igazság szemlélésére hív.
Az igazság, amelyet a hit tár fel előttünk, a Krisztussal való találkozásra, az ő életének
szemlélésére, jelenlétének észlelésére koncentrál. Ilyen értelemben beszél Aquinói Szent Tamás
az apostolok oculata fideséről, szemmel bíró hitéről – azaz látó hitéről –, amikor testileg látják
a feltámadottat. Saját szemükkel látták Jézust, és hittek, azaz képesek voltak a látottak mélyére
hatolni és megvallani Isten Fiát, aki az Atya jobbjára ült.
Ferenc pápa: Evangelii gaudium
Ferenc pápa Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása a püspököknek, a papoknak
és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és a világi híveknek az evangélium
hirdetéséről a mai világban
Jn 20,20
5. Az evangélium, melyben dicsőségesen ragyog Krisztus keresztje, nyomatékosan meghív az
örömre. Legyen elég csak néhány példa: az angyal így köszönti Máriát: „Örvendj!” (Lk 1,28).
Mária Erzsébetnél tett látogatásakor János repes az örömtől anyja méhében (vö. Lk 1,41).
Énekében Mária azt kiáltja: „Szívem ujjong megváltó Istenemben” (Lk 1,47). Amikor Jézus
megkezdi szolgálatát, János felkiált: „Az örömöm most teljes lett” (Jn 3,29). Maga Jézus „kitörő
örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben” (Lk 10,21). Üzenete az öröm forrása: „Ezeket
azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és teljes legyen az örömötök” (Jn
15,11). A mi keresztény örömünk az ő túláradó szívének forrásából fakad. A tanítványoknak
ezt ígéri: „Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik” (Jn 16,20). Majd hozzáteszi:
„Viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek
senki” (Jn 16,22). Amikor meglátták a Feltámadottat, „öröm töltötte el” (Jn 20,20) a
tanítványokat. Az Apostolok Cselekedeteiben azt olvassuk, hogy az első közösségben
„örömmel vették magukhoz az ételt” (2,46). Amerre a tanítványok jártak, „nagy volt az öröm”
(8,8), az üldözések közepette pedig „eltöltötte őket az öröm” (13,52). Egy éppen megkeresztelt
eunuch „boldogan folytatta útját” (8,39), és a börtönőr „örült egész háza népével, hogy az Isten
híve lett” (16,34). Miért ne lépnénk be mi is az örömnek ebbe a folyamába?

2.3.Liturgikus vonal
2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának szövegeivel
A pünkösdvasárnapi liturgiában az evangélium Jánostól olvasható. Az első választható
evangéliumi szakasz (Jn 20,19-23) leírja, mikor Jézus a feltámadása után először megjelent
tanítványainak, rájuk lehelt, így rájuk árasztva a Szentlelket. Hallhatjuk a missziós felszólítást
is: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket”. Itt mondja továbbá Jézus,
„Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem
nyer bocsánatot”. A második választható evangéliumi szakasz János korábbi verseit idézi (Jn 15,
26-27; 16, 12–15). Jézus itt ígéri meg a Szentlelket: „Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától
küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is
tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok”, továbbá hozzáteszi, „amikor eljön az
Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra”.
A „klasszikus” pünkösdi történet az Apostolok Cselekedeteiben kapott helyet – ebből
hallhatunk az olvasmányban (ApCsel 2,1-11).
Az liturgia minden szövegéről az mondható el, hogy a Szentlélek kiárasztása az a momentum,
melyben kapcsolódik az evangéliumhoz.
A két választható kezdőének mindegyike a Lélekhez köthető: egyik az Úr lelkéről szól, még az
ószövetségi idők tanúságaként, a másik pedig már Pál keresztény tapasztalatát önti szavakba.
Bölcs 1,7: „Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud
minden szóról” és Róm 5, 5; 10, 11: „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó
Szentlélek által”.
A kezdő könyörgés a Szentlélek ajándékait kéri az egész világ számára.
A válaszos zsoltár válasza így szól: „Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét”
(vö Zsolt 103 (104), 1ab. és 24ac. 29bc-30. 31 és 34).
Az első választható szentlecke (1Kor 12, 3b-7. 12-13) arról tesz tanúságot, Jézust csak a Lélek által
vallhatjuk Urunknak, illetve kiemeli, a Lélek ajándékait a közösség javára kell, hogy
kamatoztassuk. A szekvencia egy Szentlelket hívó ének. Ehhez hasonló tartalmú az alleluja
vers: „Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyullaszd föl
bennünk!” A második választható szentlecke (Gal 5, 16-25) a Szentlélek gyümölcseit mutatja be.
Az egyetemes könyörgésekben is megjelenik a Szentlélek ajándékaiért való imádság a papok,
hívek és szenvedők számára egyaránt. A második választható egyetemes könyörgés sorozatban
kifejezetten a Szentlélek hét ajándékához kapcsolódnak a kérések.
A Szentlélek elküldése, a fogadott fiúság és a népek egyesítése áll a pünkösdi prefáció
középpontjában.
A már korábban idézett szakasz egy részét ismétli az áldozási ének is: „Mindannyiukat eltöltötte
a Szentlélek, és hirdették Isten nagy tetteit” (ApCsel 2,4.11).
Az áldozás utáni könyörgés pedig a Szentlélek erejének bennünk való, mindenkori működéséért
fohászkodik.

2.4. Pedagógiai vonal:
2.4.1. Tantörténetek
„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21)
Max Lucado: Különleges ajándék
Pancsinelló kilépett pici házikójából, felnézett a felkelő nap által beragyogott égre, hallgatta a
madarak dalát, és jókedvűen fütyörészett. „Gyönyörű napunk van, Éli!” – kiáltott fel
készítőjének. Éli feltekintett és integetett neki. Az ő háza a legmagasabb dombon állt, de elég
közel ahhoz, hogy láthassa és hallhassa a famanókat, akiket készített. „Vedd úgy, hogy ez egy
ajándék!” – szólt vissza Pancsinellónak, majd bement a műhelyébe.
Amikor Pancsinelló kinyitotta a postaládáját, egy piros csomagot talált benne. „Hűha, ez meg
micsoda? Csak nem ajándékot kaptam?” Gyorsan kicsomagolta. „Egy kalapács! Nagyon
szeretem a kalapácsokat! De vajon ki adhatta?” Kinézett az utcára, jobbra is, balra is, de senkit
sem látott. Nem messze, egy másik házikóban Lúcia, Pancsinelló barátja is ugyanezt kérdezte
magában: „Ki adta nekem ezt a gyönyörű ajándékot?” Közben levette a bejárati ajtó mellett
talált doboz tetejét. „Egy ecset, meg egy festékkészlet! De vajon ki tudhatta, hogy én úgy
szeretek festeni?!”
Fafejű és Forgács Lúcia szomszédságában éltek. Ők meg az ágyuk szélén találtak ajándékokat.
„De szuper! Köszi, Fafejű!” – lelkendezett Forgács. „Nem tőlem van” – mondta Fafejű, majd
megkérdezte: „Ezt te adtad nekem?” Közben magasra emelt egy sárga masnis zöld dobozt.
„Én ugyan nem. De bontsuk már ki őket!” „Varrókészlet!” – kiáltotta Fafejű, és egyik kezével
egy tűt, másikkal pedig egy spulni cérnát emelt magasra. „Úgy szeretek varrni!” Forgács is
nagyon izgatott volt: „Egy gitár! De jó, hogy tudok gitározni! Szerinted ki adta nekünk az
ajándékokat?” „És vajon miért adta?” – firtatta tovább Fafejű. De nem csak Forgács és Fafejű
volt kíváncsi.
Henrik, a pék, büszkén szólt oda feleségének: „Nézd csak, egy új fakanál!” A virágkötő Viola
egy gyönyörű vázát talált a küszöbön. Még a polgármesterék is kaptak ajándékot! „Nézd már,
egy vödör kisseprűvel!” – mondta ragyogó ábrázattal a polgármester. „Nagyon szeretek
tisztogatni. Mert amikor még kicsi voltam…” „Na, én meg nem” – szakította félbe a felesége.
„Ki nem állhatok takarítani. Úgyhogy ez az ajándék biztosan neked szól!” „Ez viszont
neked!” – szólt a férj, miközben valamit kiemelt a doboz mélyéről. „Egy könyv! – Történetek
kismanóknak. Még ilyet! Kitől lehet?” – csodálkozott az asszonyság. „Fogalmam sincs” –
mondta a polgármester, és közben az ablakhoz ment. Kinézett kétszintes házuk emeleti
szobájából. „De látok odalent néhány kis famanót, akinek jól jönne most egy mese.”
Egy nagyon fáradt famanó-család volt odalent. Az apuka és az anyuka egy kocsinak
támaszkodott. A három vacogó, szomorú kicsi pedig a kocsi hátuljában bújt meg. Mire a
polgármester és a felesége leért hozzájuk, néhány famanó már körülvette őket. Ugyanis
Pancsinelló, Lúcia, Forgács és Fafejű behozta az ajándékát a faluba, azt remélve, hogy
megtalálják az ajándékozót. De amikor meglátták a kocsit, lepakolták az ajándékokat, és már
el is feledkeztek róluk. „Mi történt?” – kérdezte Lúcia a családfőtől. „Minden rosszul sült el” –
válaszolt az apuka. „Az egyik kocsikerék eltört, miközben a hídon átjöttünk.”
„Amikor a kerék eltört, a kocsi megdőlt – folytatta –, és az összes ruhánk a folyóba esett. Az
esőben teljesen elázott az ennivalónk. Fáradtak és éhesek vagyunk, meg koszosak.” „Hová

mentek?” „Élihez jöttünk, nagyon messziről” – mondta az anyuka. „De nem hiszem, hogy
eljutunk hozzá. Túl fáradtak vagyunk, és nagyon éhesek…” Hangja elcsuklott, és fejét
szomorúan hajtotta le. Néhány pillanatig senki nem szólt semmit. Senki nem tudta, mit is
mondhatna. Aztán Pancsinellónak eszébe jutott valami.
Barátai felé fordulva kijelentette: „Igazán segíthetnénk nekik Élihez jutni!” „Tényleg” –
mondták egyetértéssel, és az összes famanó megrohamozta a törött kereket. Forgács és Fafejű
próbálta levenni, de meg sem moccant. „Majd én!” – jelentette ki Henrik, a pék. Ám amikor
Henrik megrántotta a kereket, az kettétört. „Látja, mit csinált? Inkább engedjen ide engem!” –
mondta a polgármester megrovóan. De amikor felemelte, a kerék apró darabjaira hullott.
Ez így nem lesz jó, gondolta Pancsinelló. De nem tudta, mit tehetne. „Nagyon fázunk, és
éhesek vagyunk” – sóhajtozott az anyuka. „Hát nekem vannak ruháim!” – mondta Henrik, és
már futott is haza.
„Én meg tudok főzni!” – kiáltotta a polgármesterné, mire a férje nagyot nézett. Az asszony
elindult hazafelé, de még visszaszólt: „Igen, valaha főztem. Egyszer. Jó régen. Legalábbis
segítettem valakinek a főzésben. De azért megpróbálhatom…” De nem tudott ám főzni.
Megégett kenyérrel és hideg levessel tért vissza. Henrik meg hozott ugyan ruhákat, de nem
lettek jók senkire a családban. Az ő alacsony, tömzsi testére voltak szabva. Ez így nem lesz jó,
gondolta Pancsinelló újból. De nem tudta, mit tehetne. Senki sem tudta. A család még mindig
vacogott, és hangosan korgott a gyomruk.
Ráadásul a famanók elkezdtek vitatkozni egymással. „Ehetetlen a főztöd!” – mondta Forgács
a polgármester feleségének. „A te kereked meg nem működik!” – vágott vissza az asszony.
Amikor Lúcia ezen kuncogni kezdett, Forgács leszidta: „Te meg még segíteni se próbáltál!”
„Mert nem tudom, mit tehetnék.” „Mi sem tudjuk. Pont ez a baj” – mondta Pancsinelló, majd
lehuppant egy dobozra, és a térdére könyökölve gondolkodni kezdett: „Valami nem
stimmel.” Néma csend lett. „Persze, hogy nem” – mondta Lúcia egyetértően. „De mit
tegyünk?” Hirtelen felcsillant Pancsinelló szeme. Reményteljes hangon szólalt meg: „Tudom
már! Menjünk, kérdezzük meg Élit!”
Ez az ötlet mindenkinek tetszett. Így aztán elindultak, fel a dombra, Éli műhelyéhez.
Pancsinelló kopogott a nagy faajtón. Éli kinyitotta. Rajta volt a köténye. Széles mosollyal
fogadta kis látogatóit. „Szervusztok, barátaim!” – mondta, és közben leült a ház előtti kis
padra. „Mit segíthetek nektek?” Beszámoltak neki az utazó családról. Mikor szóba került,
hogy eltört az egyik kocsikerék, Éli bólogatva mondta: „Tudom.” Amikor elmesélték
készítőjüknek, hogy a víz elvitte a család ruháit, és odalett az ennivalójuk is, megint csak
bólogatott: „Tudom.” „Hozzád tartanak!” – tette még hozzá Lúcia. „Tudom” – mondta Éli
mosolyogva. „Tudod?!?” – kérdezett vissza Lúcia. „Tudtál a kerékről, az ennivalókról meg a
ruhákról?” „Igen” „Tudtad, hogy jönnek hozzád?” Megint csak bólintott. Lúcia Pancsinellóra
nézett. Pancsinelló meg a többiekre. Aztán mindenki Élire nézett, és egyszerre kérdezték:
„Akkor miért nem segítettél rajtuk?” „Segítettem.”
A famanók nem értették. „Segítettél?!? Mit segítettél?!?” „Odaküldtelek titeket.” „Minket?!”
„Igen, titeket. Bevezettem őket a faluba, hogy segíteni tudjatok nekik.” Egy pillanatig néma
csend volt. Majd Pancsinelló megszólalt: „Pont ez a baj, Éli. Szeretnénk segíteni, de nem
tudjuk, hogyan. A kerék eltört, a család még mindig fázik, és az ennivaló azóta is ehetetlen.”
Még a polgármesterné is egyetértően bólogatott. „Úgy tűnik nekem, hogy mindenki tenni
szeretne valamit, de senki nem azt teszi, amit kellene” – mondta Éli. „Micsoda?!?” – kérdezte

Forgács és Fafejű egyszerre. „Próbáljátok meg, hogy mindenki csinálja azt, amit a legjobban
tud!” A famanók eltűnődtek. Mit is jelenthet ez?!?
„Azt kell csinálnotok, amit a legjobban tudtok!” – ismételte meg. Majd megkérdezte: „Ugye
vannak ajándékaitok?” Először senki nem szólt semmit. Majd Pancsinelló észbe kapott: „Igen,
persze! Nekem van egy kalapácsom!” „Nekem meg egy gitárom!” – szólalt meg Forgács is.
„Én meg cérnát és tűt kaptam valakitől!” – tette hozzá Fafejű. A famanók egyenként
felsorolták, hogy ki mit kapott, és akkor Lúcia hirtelen rájött valamire. Rögtön meg is kérdezte
a mestertől: „Tőled kaptuk azokat az ajándékokat, Éli?” Ő mosolyogva bólogatott, és így szólt:
„Használjátok az ajándékokat, amit adtam nektek! Ne azzal próbáljatok segíteni, amitek
nincs! Azt kell tennetek, amit a legjobban tudtok!” Hazafelé már sokkal jobban érezték
magukat. Egyenesen oda mentek, ahol az ajándékok hevertek. Pancsinelló fogta a kalapácsát,
és a kocsira nézve boldogan kiáltotta: „Ezzel meg tudom javítani a kereket!”
Forgács fogta a tűt és cérnát, és bejelentette: „Itt az ideje, hogy nekilássak varrni.” Henrik, a
pék, nekiállt főzni az új fakanállal. A polgármester letisztogatta a kocsit a kisseprűvel, Lúcia
meg kifestette az új ecsettel. Amíg a család jóízűen megette a pék főztjét, Forgács is elkészült
az új ruhákkal. Közben a polgármesterné felolvasott a gyerekeknek, Fafejű meg énekelt pár
dalt a gitárjával. De nem sokáig hallgatták, mert olyan fáradtak voltak, hogy hamarosan
elaludtak. A famanók megegyeztek, hogy másnap reggel megint találkozni fognak, és
elkísérik Élihez az utazókat.
Alighogy a nap felkelt, vidám famanók kis csoportja ment felfelé a domboldalon a csillogóvillogó kocsival. A madarak énekeltek, a famanók mosolyogtak. Éli örömmel fogadta a kis
társaságot. „Úgy látom, jó munkát végeztetek!” – mondta. „Bizony ám, Éli!” – válaszolt
Pancsinelló lelkesen. „Köszönjük az ajándékokat! Tudsz esetleg másról is, akinek szüksége
van a segítségünkre?”
Forrás: https://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kt_103.html

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers
„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21)
Hillsong United – Oceans (dalszöveg)
Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol Nélküled elsüllyedek.
Ebben megtalállak Téged,
a mélységben megtart hitem.
Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én, a lelkem Benned megpihen.
Enyém vagy és én Tied.
A mélységnél nagyobb kegyelmed,
mely elvezet és tart engem.

Ha elbuknék, és nagyon félnék,
Te nem hagysz el, nem inogsz meg.
Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak,
A vízen bátran Veled járjak, bárhová hívsz, menjek.
Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni.
Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.
Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé.
A lelkem Benned megpihen. Enyém vagy és én Tiéd.
Forrás: https://777blog.hu/2016/07/19/meghivtal-hogy-vizre-lepjek/

Xavier T. Cooper (12 éves) - Ahova az Úr megy, arra megyek én is
Amerre az Úr megy, arra megyek én is,
Ahova csak az én Uram megy.
Ha az Uram úgy akarná, Kenoshában lennék,
Hol bár a hideg csontodig hatol,
Szívedben mégis nagy melegség honol.
Ha az Uram úgy akarná, Kínában lennék,
Ahol azoknak terjeszthetnénk Igéjét,
Kik nem ismerik az Ő szeretetét.
Ha az Uram úgy akarná, Venezuelában lennék,
Ahol megkerülhetnének azok, akik eltűntek rég.
És mégis, e helyek közül egy sem az én hazám.
Otthonom az egy igaz Istenben van,
Aki eléri a reményvesztetteket, a megfáradtakat,
Azokat, kiket senki nem kedvel.
Ő elér mindenkihez, és mindenkit szeret.
Sokan elveszettek,
Sokan úgy érezhetik, valami hiányzik,
Sokan üresnek érzik magukat,
Mégis én tudom, mi hiányzik az életükből:
Nekik nincs otthonuk.
Forrás: https://777blog.hu/2018/05/13/a-skillet-zenekar-hazasparjanak-12-eves-fia-igy-tesztanusagot/

Hollósy Péter - Indulj és menj (dalszöveg)
Indulj és menj, hirdesd szavam,
Népemhez küldelek én.
Tövis és gaz, vér és panasz,
Meddig hallgassam még Én?!
Küldelek Én, megáldalak Én,
Csak menj és hirdesd szavam!
Tüzessé teszem ajkaidat,
Gyémánttá homlokodat,
Népemnek őrévé rendellek Én,
Lelkemet adom melléd.
Forrás: http://www.keresztenydalok.hu/enekek/megtekintes/3831

2.4.3. Evangéliumhoz tartozó festmények

Tiziano: A Szentlélek eljövetele (Pünkösd) (1545 körül)

Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, Veneto, 1488/1490? – Velence, 1576. augusztus 27.) a
velencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője, a híres triász, Tiziano, Paolo Veronese
(1528–1588) és Tintoretto (1518–1594) legidősebb tagja. Hármuk munkássága a velencei
festészet legragyogóbb korszakát reprezentálja. A velencei reneszánsz beteljesítőjeként a
festészet csaknem minden műfajában alkotott. Azzal együtt, hogy elismerten ő volt korának
legnagyobb portréfestője, ő festette az olasz reneszánsz első tájképét. Fő témája a tökéletes
külsejű ember volt, aki testi és egyúttal lelki szépségével maga is része a táj, a természet
szépségének. Alkotóéveinek vége már átvezet a manierizmus korába. Képein nem egyszer
jelennek meg keresztény témák. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Vecellio)

2.5. Kérdések az evangéliumhoz
Honnan származik az én békém? Hogyan veszem magamhoz a szentáldozásban Jézus szent
Testét és Szent Vérét? Vágyom-e a Szentlélekre?
Van-e benne félemem, ami meggátol abban, hogy közel engedjem magamhoz Jézust?
Felfedezem -e magamban a Szentlélek ajándékait?

3. Oratio – imádság
3.1. A szentmise első könyörgése
Istenünk, te a mai szentséges ünnepen Egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét
megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét
isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké.

3.2. Szerzetes közösségek imája:
„Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy a békét, az egyetértést,
és a kiengesztelődést tudjuk szolgálni ott, ahová állítottál bennünket.” Amen.
Nyúl Viktor

4. Contemplatio – szemlélődés (fotók)

Dave Sandford fotói. https://petapixel.com/2015/12/10/photographer-captures-powerfulwaves-on-lake-erie-as-liquid-mountains/

5. Condivisio – megosztás
5.1. Örömhír megfogalmazások
Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy…
- Van bűnbocsánat! Van lehetőség az újrakezdésre.
- A kétségeimben Jézus nem hagy egyedül.
- Küldetést kaptam.

6. Actio, operáció – tettekre váltás
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy…
- Hívjam minden nap a Szentlelket, hagyjam, hogy átformáljon engem! Napi feladatom, hogy
Isten jóságáról, irgalmáról beszéljek.
- Átlépjen a határaimat, és Jézussal merjek bátor lenni.
- A Szentlélek általam is munkálkodjék.

