Magyar

A lelki adományok ugyan különfélék,
a Lélek azonban ugyanaz.
A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.
Sokfélék a csodajelek is, de Isten,
aki mindenben mindent véghezvisz,
ugyanaz. (1 Kor 12,4-6)

Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti
teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt
az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte
a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva
leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és
nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az
ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy
volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint
beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:
"Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja
hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok,
médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának,
Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a
líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és
prozeliták, krétaiak és arabok mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi
nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!"

Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: "Jézus az Úr!", csak a
Szentlélek által.
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A
szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de
Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait
mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
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A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy
test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy
testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár
rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek
töltött el.

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent
a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk:
"Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az
oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket." E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta:
"Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot."

Pünkösd: a Szentlélek leszáll az apostolokra, megragadja őket és egy kicsiny
csapatból, akik félve a falak mögé húzódtak, nagy néppé teszi őket, akik
ujjonganak és énekelnek és Isten csodatetteiről zengenek.
Ez az Egyház születésének órája, azoké az embereké, akiknek új szívük és új
lelkük van, akik fennhangon hirdetik a világnak a bűnök bocsánatának
örömhírét. Vége a félelemnek és önmarcangolásnak. Eljött az idő, amikor a
Lélek minden határon túlnőve abba a célba vezeti az egész emberiséget,
amire Isten teremtette.
Pünkösdöt nem választhatjuk el Húsvéttól. Eredetileg terménybetakarítási
ünnep, egy időszak lezárása, jó példa Isten üdvözítő tevékenységére: a Húsvét
gyümölcse, Jézus feltámadásának, Atyjához térésének és maradandó
jelenlétének beteljesedése és megerősítése. Az Úr beváltotta ígéretét, és
elküldte nekünk a Lelket, aki mostantól fogva az egész földet betölti
jelenlétének tüzével.
Pünkösd a Lélek-küldés egyszeri ajándéka által az isteni Jelenlét
felfokozásának ünnepe is. A Lélek örökre összeköti az embereket Jézussal és
egyesíti őket egymással; és így legalább részben megteremti a földi létben az
új eget és új földet, és a dolgok átváltozását. A Lélek műve, hogy az örök élet
elkezdődik már itt a földön. Próbáljunk meg ráhagyatkozni vezetésére és Ő
elvezet minket jövőnkbe, aki maga Iste.
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A lelki adományok ugyan különfélék,
a Lélek azonban ugyanaz.
A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.
Sokfélék a csodajelek is, de Isten,
aki mindenben mindent véghezvisz,
ugyanaz. (1 Kor 12,4-6)

Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben)
mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből,
mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol
együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek
mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek
beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég
alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a
megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy
meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:
"Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát
őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek,
elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak,
Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne
vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és
arabok mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten
csodás tetteit!"

Testvéreim! Kérlek benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem
teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek
meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit
szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a
törvénynek.
A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság,
bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag,
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veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés,
tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét
kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A Lélek
gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus
Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és
kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek
megfelelően.

Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz: 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.
Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem
amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt
fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd
hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az
enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

Pünkösd: a Szentlélek leszáll az apostolokra, megragadja őket és egy kicsiny
csapatból, akik félve a falak mögé húzódtak, nagy néppé teszi őket, akik ujjonganak
és énekelnek és Isten csodatetteiről zengenek.
Ez az Egyház születésének órája, azoké az embereké, akiknek új szívük és új lelkük
van, akik fennhangon hirdetik a világnak a bűnök bocsánatának örömhírét. Vége a
félelemnek és önmarcangolásnak. Eljött az idő, amikor a Lélek minden határon
túlnőve abba a célba vezeti az egész emberiséget, amire Isten teremtette.
Pünkösdöt nem választhatjuk el Húsvéttól. Eredetileg terménybetakarítási ünnep,
egy időszak lezárása, jó példa Isten üdvözítő tevékenységére: a Húsvét gyümölcse,
Jézus feltámadásának, Atyjához térésének és maradandó jelenlétének beteljesedése
és megerősítése. Az Úr beváltotta ígéretét, és elküldte nekünk a Lelket, aki
mostantól fogva az egész földet betölti jelenlétének tüzével.
Pünkösd a Lélek-küldés egyszeri ajándéka által az isteni Jelenlét felfokozásának
ünnepe is. A Lélek örökre összeköti az embereket Jézussal és egyesíti őket
egymással; és így legalább részben megteremti a földi létben az új eget és új földet,
és a dolgok átváltozását. A Lélek műve, hogy az örök élet elkezdődik már itt a
földön. Próbáljunk meg ráhagyatkozni vezetésére és Ő elvezet minket jövőnkbe, aki
maga Iste.
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