Pünkösd üzenete
Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.
A Szentlélek az első pünkösdkor leszállt az apostolokra.
De nemcsak ezt az eljövetelt ünnepeljük.
A Szentlelket megkaptuk mi is, hozzánk is eljött a Szentlélek.
Az ünneplésünk azonban még ennél is több,
mert nemcsak eljött a Szentlélek, a Szentlélek itt van – ezt ünnepeljük ma.
Itt van, és örökre velünk marad, és itt van életünk minden pillanatában.
Itt van kezünk minden mozdulatában, a kezünkében, amellyel jót teszünk.
Itt van velünk, amikor elindulunk a munkába,
amikor a családunkról gondoskodunk,
itt van, amikor leülünk az iskola padjába,
amikor megtanuljuk az első betűt rajzolni,
a Szentlélek ott van a mi kezünk mozdulatában, és együtt tanul velünk.
A Szentlélek velünk van mindig és mindenben.
Ott van, amikor összekulcsoljuk kezünket imára.
Minden imádságunkban velünk van a Szentlélek és imádkozik
kimondhatatlan sóhajtással a mi minden fohászunkban
imádkozik velünk a Szentlélek.
Velünk tesz jót, velünk fáradozik, velünk együtt küszködik,
velünk együtt éli a mi keresztény életünket és megszentel bennünket
– ezt ünnepeljük ma.
Itt van a Szentlélek és nem hagy el bennünket sohasem,
hiszen Jézus azért adta Őt nekünk, hogy velünk legyen.
Azért adta, hogy életünk egész útján ne maradjunk árván,
hogy sohase legyünk egyedül, hogy fogja a kezünket,
hogy élje az életünket, hogy tegye a jót, amit mi teszünk,
hogy mondja az imát, amikor mi imádkozunk.
Azért van velünk a Szentlélek, hogy a keserűségben el ne keseredjünk,
hogy erősek legyünk, és mindig tudjunk újra az Ég felé tekinteni.
Velünk van a Szentlélek, velünk van ma, minden nap.
Ezt ünnepeljük, azt, hogy eljött, hogy úgy jött el, hogy itt maradt.
És ünnepeljük azt, hogy a Szentlélek velünk van életünknek
abban a legnagyobb, a legünnepibb pillanatában,
amit halálnak nevezünk, de az élet.
Velünk van a Szentlélek akkor, amikor erről a földi útról
odamegyünk az Irgalom trónjához és az Isten megközelíthetetlen,
tündöklő szentségében megállhatunk.
Velünk van a Szentlélek akkor, és úgy van velünk,
hogy erőssé tegyen minket, mert ekkor gyengék lennénk.

Azért van velünk, hogy méltóvá tegye a megérkezésünket,
mert nem lehetnénk méltók arra, hogy Isten színe előtt megjelenjünk.
Azért van velünk a Szentlélek, hogy ott könyörögjön értünk,
– ó milyen könyörgő szóval imádkozik!
És az Atya, a mi Atyánk, a Szentlélek Atyja,
és az Úr meghallgatja az Ő imáját.
Ő irgalomért esedezik, irgalomért a mi számunkra,
és a Trón az irgalom trónjává változik a Szentlélek könyörgő szavára.
Ott sem vagyunk árvák.
Ezt ünnepeljük ma, a Szentlelket, a Szentlélek jelenlétét.
S ha ünnepeljük, akkor számítsunk rá.
Ő a mi legjobb Barátunk, Ő a mi leghűségesebb Társunk,
Ő a mi leghatalmasabb Testvérünk.
Számítsunk rá, bízzunk benne, kérjük Őt és támaszkodjunk az Ő erejére.
Ámen.
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