A PÜNKÖSD AJÁNDÉKA
„Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét
teljes hetet. Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig, és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak!”
III. Mózes 23,15-16
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi
tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt,
összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek,
és csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket
mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és
Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné
mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az
Isten felséges dolgairól.” Apostolok Cselekedetei 2,1-11.
A pünkösd ünnepe a zsidó aratási – hálaadási ünnepekkel van összefüggésben. Ezen a napon kellett az első kéve, az
aratás megkezdése után 50 nappal új ételáldozatot bemutatniuk. Tehát az „ötvenedik napon” valami egészen új dolog
történt.
Mint ahogyan az apostolok cselekedetiben olvashatjuk, a világtörténelem eddigi legnagyobb eseménye történt, új
fejezet vette kezdetét. Isten egy olyan ajándékot adott a világ számára, mely az évszázadok, talán évezredek óta fennálló
népek, érdekek közötti ellentétek, kiegyenlítésére szolgálhatott, szolgálhat az óta is. Az Isten Szentlelke! Ez ajándék
kiteljesedése, minden ember számára való hozzáférhetősége, Pünkösd napján érkezett el.
Egy különös esemény történt Jeruzsálemben – ez a város egy multikultúrális város volt, ahol mindenféle népek éltek,
sokféle nyelven beszéltek, sokféle – sokszor ellentétes – érdekeket képviseltek, nem beszélve a zsidó és pogány
ellentétről, amelynek megoldása nem sikerült senkinek. – ebbe a városba megjelent az egység, eddig nem remélt, nem
feltételezett jele: értették egymást, annak ellenére, hogy más nyelvet beszéltek. Nagyon fontos, hogy mi volt az a dolog,
amelyet egyformán értettek, „az Isten felséges dolgai”. Az Isten jelenvalósága, ember számára tartogatott szeretete,
megbecsülése, kegyelme, áldása, minden ember számára egyenlő, és megérthető módon, jelen van a világban.
Nincsenek kiváltságosak, nincsenek méltóbbak, csak Isten segítségére, ajándékára éhes, szeretett emberek.
Minden ember értéke egyenlő, a Krisztus váltsága miatt. Hiszen minden emberért ugyan azt a váltságot fizette meg –
ezért egyenlők vagyunk Isten előtt – egyenlő esélyeket teremtve. Isten kegyelme nélkül is egyenlők vagyunk az Isten
szemében, hiszen így olvassuk:
„Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs
különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” Róma 3,22-23.
Isten kegyelmi szándékában is egyenlők vagyunk és egyenlő esélyeink vannak, csak kérdés, hogy élünk-e vele?
„Uram, atyánk vagy te még is! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian.”
Ézsaiás 64,7.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ
általa.” János 3,16-17.
Tehát a pünkösd, a Krisztus testében, az Ő egyházában való teljes egység lehetőségét adta az emberiségnek.
„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust
öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret
szerint örökösök.” Galata 3,26-29.
Ez a Krisztus jogán való egység és egyenlőség – az aktuális érdekellentétek ellenére is – kell, hogy jellemezze a pünkösd
népét, akik a Krisztus adta egységre építve különbözőségünkkel nem az ellentéteket, hanem az Isten országának
sokszínűségét mutatjuk be a világban. Ennek az egységnek a lehetőségét hozta el nekünk Pünkösd napján a Szentlélek!
Mert erre az egységre, egyenlőségre a saját erejéből nem képes az ember – a történelem ezt már sokszor bizonyította. De
Isten megengedő, szeretetre hívó Lelkével képesek lehetünk. Ezt a valóságot az egyik neves teológus így fogalmazta
meg: „Tesz valamit, amit az emberi lélek önmagában nem tehet” – „A Lelki Jelenlét…az ember lelkét arra kényszeríti,
hogy túllépjen önmagán”! Paul Tillich Tehát a saját lehetőségünk határait is képesek lehetünk kiszélesíteni, és pozitív
irányba meg változtatni életünk, gondolkodásunk, hozzáállásunk.
„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. … Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy
valóban Isten gyermekei vagyunk.” Róma 8,14; 16.
Ezért tehát nem lehet más javallatunk, mint Pál apostolnak: „…Teljesedjetek be Szentlélekkel!” Efézus 5.18

