
„Lélekből lelkesen!” 
 
Pünkösd ünnepére készülve, de sokszor máskor is, eszembe jut a Hinni taníts Uram című 
énekünk címben idézett két kifejezése. Minél inkább értelmezem, elemzem, ízlelgetem e 
szópárt annál inkább megvilágosodik előttem a keresztyén élet titka, erőforrása, motivációja, 
sajátossága, milyensége és minősége. Napjainkban sok embernek kérdése a miből és a 
hogyan! Miből tudom megvásárolni a gyógyszereimet, kifizetni a számláimat? Miből tudom 
eltartani családomat, felnevelni gyermekeimet? Hogyan tudnám rendezni megromlott viszo-
nyomat hitvestársammal? Hogyan tudnék kijutni a zsákutcából, amibe belekerültem? Ilyen 
és hasonló kérdések gyötörnek, melyekrekeressük a választ. De ezen kérdések mellett 
igyekszünk az élet legnagyobb kérdéseire is választ kapni. Honnan kapok erőt a feladataim 
végzéséhez, akkor, amikor érzem, hogy erőtartalékaim kifogynak? Mi tegyek, amikor elhagy 
az életkedvem, vagy nem látom értemét semminek? Kihez forduljak, akkor, amikor hiányzik 
életemből az öröm, munkámból az eredmény, a hatékonyság? Amikor lényeges dolgokat is 
csak úgy ímmel-ámmal, kötelességtudatból teszek? Amikor nem tölt el lelkesedéssel, hogy 
templomba mehetek, vagy szolgálhatok? Ezekkel a kérdésekkel viaskodunk időnként 
mindannyian. Erre jön a szép, isteni válasz megoldás:”lélekből, lelkesen”.  Ezért volt 
karácsony, nagypéntek, húsvét és pünkösd, hogy Isten segítségét, kegyelmét átélve, Benne 
hitet nyerve életünk ne „bús lázadás” legyen, hanem örömteli, lelkes, szentlelkes szolgálat. A 
pünkösd az utolsó a nagy keresztyén ünnepek sorában, mely Krisztus üdvözítő munkájának a 
megkoronázása. A pünkösd azt üzeni, hogy nem csak a magam erőforrásaira 
támszkodhatom, hanem meríthetek a Forrásból! Isten adja nekünk az ő Szent Lelkét, hogy ne 
félelemből szolgáljunk neki, hanem tőle kapott erővel, szeretettel és józansággal. (2 Tim 1,7) 
Milyen csodáltos Istenünk van! Ő nem csak feladatokat ad nekünk, hanem tudja, hogy 
emberi erőnk véges, tartalékaink  lemerülnek és szükségünk van Tőle jövő, mennyei 
energiára, hogy az Ő Lelke által tudjunk élni. Sőt Ő nem csupán mennyei erőt, hanem 
Önmagát adja Szentlelkében, a Szentháromság, harmadik személyében. Ezt jelenti énekünk 
első általunk idézett szava: „lélekből!” Ily módon lehet életünk Lélektől áldott, áthatott, 
betöltött, megújított. Hogy aztán „lelkesen” végezzünk mindent és ebben a lelekesedésben 
kitartással álljunk meg a krisztusi szolgálatban.Csa is akkor tudunk igazi lelkesedéssel, 
szentlelkesen élni és szolgália, ha lélekből teszük: isteni forrásból, isteni segítséggel.  
Kérjük Istent, hogy kapcsolataink legyenek Lélektől átitatottak, szolgálatunk a rivalizásálástól, 
irigységtől, képmutatástól, rosszindulattól mentesek, a házasságok lélektől megszenteltek, 
ifjaink Lélektől vezéreltek, öregjeink tapasztalják meg naponta a Lélek megújító erejét, 
betegeink bizakodjanak a Lélek gyógyító erejében, a bűnben élők éljék át a Lélek 
szabadítását! Kiáltsunk Istenhez, hogy templomainkban Szentlelkesen szóljon az Ige, 
temetéseken a vigasztaló szó, esküvőkön a szent házasságot megáldó esketési beszéd, 
keresztelések alkalmával az életet megáldó Ige. Isten adja meg a bölcsességnek és a 
vezetésnek Lelkét avezetőinknek, népünknek adjon megmaradást és áldást. 
Hisz Isten nélkül szeretetlenek, türelmetlenek, gonoszok, egymást eltaposók vagyunk, de  
Isten Lelke megszépíti kapcsolatainkat, megízesíti szürke hétköznapjainkat, ragyogóvá teszi 
ünneplésünket . 
Mi marad. ha hiányzik életünk közepe? -teszi fel a kérdést Gyökössy Endre. A válasz így 
hangzik: Élet - célok nélkül, szavak - töltés nélkül, vigasság - öröm nélkül, levertség - 
könnyek nélkül, vágyak - reménység nélkül, szerelmeskedés - szeretet nélkül, házasság - 
hűség nélkül, vallásoskodás - hit nélkül... Ám élet ez?” 



 Hogy ne hiányozzon életünk közepe kérjük Istent az ének szavaival:„Isten élő Lelke jöjj, áldva 
szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám!” 

 
Jakab István, lelkipsáztor-esperes 

 

PÜNKÖSDI LÉLEK 

Szárnyaljon bennem ének: 
Legyek pünkösdi lélek. 
A nemesben, a jóban 

örömmel munkálkodjam. 
S a célom itt a földön 
az Isten felé törjön. 

Mértéken túli mérték, 
szépségen túli szépség: 

a szeretet csodája 
üssön át, mint a dárda 
s hevítsen, lelkesítsen. 

Éljek reményben s hitben, 
s a fénylő igazságnak 
igaz ösvényén járjak 

s mindig ihletben égjek. 
Jöjj el, jöjj el, Szentlélek. 

Ölbey irén 

 


