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A Lélek jelenlétének ismérvei 

Pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelének ünnepén olvassuk ezt a szentírási szakaszt. Isten Lelkének, ha 
szabad utat engedünk neki, különleges, építő, előrevivő, lendületes és dinamikus hatása van az emberre, a 
személyiségére, sőt az egész életére. De hatással van az emberi közösségekre is. 

Milyen jelei, hatásai vannak a pünkösdi Léleknek egyéni életünkben, közösségeinkben, családjainkban? 

Egyetértés, egy irányba húzás. – Együtt voltak valamennyien, egy szívvel lélekkel, írja az Apostolok cseleke-
detei. Micsoda nagy erő ez. Férfiak, nők, fiatalok, öregek egyet akarnak. A magyar megérti a nem magyart. 
A gyermekek egyetértésre jutnak, és megértik szüleiket. A férj egyetértésben, közösségben van a feleségé-
vel, és megérti őt, és fordítva. A nagyszülő az unokát érti meg, és fordítva. Ha az egyetértés, az együtt húzás 
jeleit tapasztaljuk, akkor ez az Isten Lelkének a munkálkodása bennünk és rajtunk. 

Milyen nagy szüksége van erre az egyetértésre a mai világnak! Milyen nagy szükség van egymás megértésére 
egyéni, mindennapi életünkben! 

Hűség, kitartás. – Ha azt tapasztaljuk, hogy kitartunk a hitünkben, kitartunk Jézus mellett, akkor ez a Lélek 
műve. Milyen nagy szükség van a hűségre a jézusi elvekhez! Hiszen ma az emberek érdekeiknek megfelelően 
váltogatják magatartásukat, nézeteiket. Milyen fontos, hogy kitartsunk Jézus mellett! 
Fontos, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításához. Amikor ilyen hűséget tapasztalunk akár önmagunk-
ban, akár közösségeink életében, akkor biztosak lehetünk, hogy Isten Lelke munkálkodik. 

Építő, felemelő gondolatok, tervek. – Olyan gondolatok, szándékok törnek a felszínre, amelyek javára 
vannak a másik embernek, javára válnak a közösségnek. 
Fontos Isten Lelkének ez a fajta hatása, műve. Hiszen mennyi lehúzó és romboló gondolat, szándék lát ma 
napvilágot! Mennyi, sokszor minden alapot nélkülöző kritika hagyja el az emberek száját! Ezek sokszor 
inkább lehúznak, elégedetlenséget fejeznek ki, ahelyett hogy építenének, felemelnének. 

Építő, felemelő, mások javát előmozdító gondolataink, szándékaink tehát egészen biztosan Isten Lelkének 
megnyilvánulásai bennünk. Fogadjuk azokat örömmel! Nagy szüksége van ezekre a világnak, a környeze-
tünknek, közösségeinknek. 

Merünk változni és változtatni. – Az apostolok változtattak magatartásukon. A félénkből, a behúzódóból 
bátrakká, kitárulkozóvá váltak. 

Ha látjuk a rossz szokást, a rossz beidegződést, azon változtatunk. Elvetjük, kivetjük magunkból. Ha látjuk 
azt, hogy nagyon gúzsba köt bennünket egy helytelen viselkedésforma, túlságosan függünk tárgyaktól vagy 
személyektől, akkor ezen merünk változtatni. Az emberek semmitől sem félnek jobban, mint attól, hogy 
változni, változtatni kell. De ha ezzel a jó irányba mozdulunk el, akkor meg kell tenni ezeket a lépéseket. 

Ne csupán ünnepeljük, hanem adjunk is teret Isten Lelkének mindennapi életünkben! Hadd formáljon és 
alakítson bennünket, a ránk bízottakat és közösségeinket! 
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