
Hugyecz János: 

A Szentlélek szerepe az új evangelizációban 

 

Bérmálkozásom elıtt nagy várakozás volt bennem, ám az ünnepet mégis egyfajta 
csalódásként éltem meg. Késıbb azonban kiderült: Isten nem feledkezett meg rólam, de elıbb 
felkészítette szívemet és megtisztította vágyaimat. 

Egy másik tapasztalatom már tíz évvel késıbbrıl való. 1999 ıszén Pünkösd-kurzusra 
szerettem volna menni, ám ehhez el kellett mennem a megyéspüspökömhöz. Felidéztem Jézus 
szavait: „Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belıletek” (Mt 10,20). 
Püspököm megkérdezte: milyen lelkigyakorlatra szeretnél menni? Mi lesz a témája? Így 
válaszoltam: az evangelizáció. Ezt követıen faggatni próbált, de nem mertem elmondani neki, 
hogy karizmatikus lelkiségő lelkigyakorlatra készülök, mert attól féltem, nem enged el. Végül 
azonban megtette, s én egy életre megtanultam: Pünkösd nélkül nincsen evangelizáció. 

Szent Pál apostol mély meggyızıdéssel, szíve mélyébıl vallotta: „Jaj nekem, ha nem 
hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16) Nem félelembıl mondta ezt, hanem abból az apostoli 
buzgóságból, amely a damaszkuszi úton átélt találkozással kezdıdött. A feltámadt Krisztus 
így szólt Ananiásnak Pál jövıjével kapcsolatban az Apostolok Cselekedetei tanúsága szerint: 
„Menj csak, mert választott edényem ı, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és 
Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie” (ApCsel 9,15-
16). 

A damaszkuszi úton történt találkozásnak folytatása is volt. A feltámadt Jézus ezt parancsolta 
neki: „De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned” (ApCsel 
9,6). Pál engedelmeskedik, bemegy a városba, és három napot ott tölt, miközben nem eszik és 
nem iszik. Bizonyos értelemben a húsvéti misztériumot éli át: leszáll a magas lóról konkrét és 
átvitt értelemben is. Megvakul – ez számára a halál, s ezt követi a feltámadás, amikor 
Ananiás, engedelmeskedve az Úr szavának, megkereszteli ıt. „Saul testvér, Urunk Jézus 
küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a 
Szentlélekkel” (ApCsel 9,17b). 

Saul megkeresztelkedik és megkapja a feltámadt Krisztus ajándékát, a Szentlelket, aki 
folyamatosan vezeti ıt, és segít abban, hogy Jézus neve minél jobban terjedjen. Szent Pál 
evangelizációs munkája során folyamatosan együttmőködik a Szentlélekkel, használja 
ajándékait, sıt arra biztatja a híveket, hogy ık is nyíljanak meg a Szentlélek adományai elıtt, 
mert azok által épülhet fel Krisztus titokzatos teste, az Egyház. Szent Pál nem beszél külön a 
Szentlélekrıl, hanem egyszerően hirdeti a megfeszített és feltámadt Krisztust a Szentlélek 
erejében az Atyaisten dicsıségére. 

Mi pedig, a 21. század keresztényei, szeretnénk minél jobban megismerni, minél pontosabban 
megfogalmazni az igazságokat, s csak utána akarjuk felhasználni ismereteinket. Miért 



feledkeztünk el a Szentlélekrıl? Saul így kérdezte Jézust: „Ki vagy, Uram?” (ApCsel 9,5) 
Ugyanezt a kérdést mi is feltehetjük a Szentléleknek: ki vagy Te? Miért nem ismerünk 
Téged? Sıt, továbbmegyek! Miért félünk Tıled? 

Válaszunk megfogalmazásához fontos támpontot ad Bernd Jochen Hilberath 
Pneumatológiája, amely magyarul A dogmatika kézikönyvében jelent meg magyarul. 
Hilberath a bevezetıben idézi Emil Brunnert, aki egy mővében így fogalmazott: a Szentlélek 
„mindig többé-kevésbé a teológia mostohagyereke volt, a Lélek dinamikája pedig rémisztı 
szellemjárás a teológusok szemében” (E. Brunner. Buch, 55). Ez után az elgondolkodtató 
kijelentés után a szerzı a Szentlélek elhanyagolásának, elfelejtésének okairól értekezik: úgy 
véli, azok „messzire nyúlnak vissza a hit, az egyház és a teológia történetében” (476. p.). A 
fenti okokat négy pontban foglalja össze. 

1. A Lélek-mozgalmakkal kapcsolatos nehézségek 

Az ısegyházi idık elmúltával egyre inkább zavarónak és veszélyesnek ítélték a 
Szentlélekre hivatkozó lelkes, rajongó és karizmatikus mozgalmakat. A szerzı így 
fogalmaz: „Az alternatívaként beállított nyugtalanság, vagy rend kérdése döntıen 
hozzájárult a Szentlélek megszelídítéséhez és intézményesítéséhez.” 

2. A teológiai érdeklıdés áthelyezése 

A Szentlélek teológiája csak olyan idıszakokban került az érdeklıdés középpontjába, 
amikor „a karizmatikus megújulások és a Lélek megtapasztalásától motivált 
reformmozgalmak kezdtek kialakulni.” Ilyen volt például a Kr. u. 381-ben tartott 
konstantinápolyi zsinatot megelızı idıszak. Ez a zsinat azért jelentıs a mi 
szempontunkból, mert ekkor egészítették ki a Hitvallás Szentlélekrıl szóló, 
úgynevezett harmadik cikkelyét. A nyugati teológiában késıbb túl erıs 
választóvonalat húztak az üdvrendi és az immanens Szentháromság között. 
Közérthetıbben fogalmazva: a nyugati teológiát inkább a Szentháromság 
személyeinek belsı kapcsolata érdekelte, míg a keleti teológia inkább a 
Szentháromság üdvtörténeti tevékenységére koncentrált. 

3. A nyugati teológia „krisztomonizmusa” 

A nyugati teológia túlzott Krisztus-központúságának olyan gyakorlati, egyháztani 
következményei vannak, „mint a karizmatikus jelleg alárendelése, a joghatósági és a 
hierarchikus vonások túlhangsúlyozása a szinodális és zsinati jelleg kárára.” 

4. A kegyelemtan hiányossága 

A nyugati teológia a Szentlélek üdvrendi funkcióját inkább a kegyelemtanban vette 
figyelembe, bár „itt is erısen leszőkítette a Szentlélek bennünk lakására.” 

 



Összefoglalva az elmondottakat: bár a Szentlélek személye és üdvrendi cselekvése nem áll a 
nyugati teológia érdeklıdésének homlokterében, a liturgikus ünneplésben a Pünkösd mint a 
Szentlélek ünnepe szilárdan rögzült a keresztény gyakorlatban. 

Miután a Szentlélekre irányítottuk figyelmünket, fogalmazzuk meg, milyen kapcsolat 
fedezhetı fel a Szentlélek mőködése és az evangelizáció között! Az Apostolok 
Cselekedeteinek szerzıje, Szent Lukács egyértelmővé teszi: az evangélium hirdetése a 
Szentlélek ösztönzésére kezdıdött el. Az alaptétel tehát: Pünkösd nélkül nincsen 
evangelizáció. 

Manapság sokat beszélünk új evangelizációról, de mintha az új Pünkösd gondolata, 
szükségessége nem lenne ennyire egyértelmő. Ha értı figyelemmel olvassuk az ısegyház 
életét bemutató írást, nyugodtan fogalmazhatunk így: az Egyház élete szakadatlan Pünkösd. 
Az ısegyház Lélek-áradásait felidézve szeretném igazolni ezt, nem csupán elméletben: ezek a 
tapasztalatok konkrét, gyakorlati segítséget jelentenek ahhoz, hogy jobban átéljük a 
Szentlélek kiáradását. A leghosszabb út az, amíg a róla szóló ismeret a fejünktıl a szívünkig 
jut. 

A legismertebb Lélek-áradásról, az elsı Pünkösdrıl csak röviden szólok, hiszen ez az 
esemény a legismertebb számunkra. „Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen 
mindnyájan együtt voltak” (ApCsel 2,1). Ennek a látszólag nem túl fontos megjegyzésnek 
igen lényeges mondanivalója van. Lukács evangéliumának végén olvassuk: „Én meg 
kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból 
való erıt”  (Lk 24,49). A tavalyi Pünkösdre való készületemben közel került hozzám Szent 
Péter apostol kijelentése: „Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az 
Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki” (ApCsel 5,32). Az apostolok pedig 
engedelmeskednek Jézus szavának: megteszik, amit az Úr kért tılük. Ugyanazon a helyen 
vannak, mint ahol az utolsó vacsorát elköltötték. 

Jézus már akkor megígérte, hogy nem hagyja árván ıket, és elküldi a másik Vigasztalót, az 
igazság Lelkét, aki elvezeti ıket a teljes igazságra (vö. Jn 16,13). Betelnek a Szentlélekkel, 
vagyis Isten szeretete túlárad és túlcsordul a szívükben. Minden evangelizációnak ez az 
alapfeltétele: a szív túlcsordulása. Ez azonban csak ott következhet be, ahol 
engedelmeskednek Isten szavának. Így olvashatjuk azt, ami a kívülállókat leginkább 
megdöbbenti: „a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit” (ApCsel 2,11). Ha 
engedelmeskedünk Isten szavának, mi is képesek leszünk magával az életünkkel, és 
szavainkkal is hirdetni Isten nagy tetteit. 

A következı Lélek-áradás szintén Jeruzsálemhez köthetı. A béna meggyógyítása után a 
fıtanács elé idézik Péter és János apostolt, majd megfenyegetik és elengedik ıket. Az 
apostolok visszatérnek a hívekhez, és elmondják mindazt, ami történt velük. Ebben a részben 
is található egy fontos mondat: „Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten elıtt, hogy 
inkább rátok hallgassunk, mint az Istenre? Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és 
hallottunk” (ApCsel 4,19-20). Az engedelmességhez kapcsolódik egy fontos szempont: a 
meggyızés, amely a személyes tapasztalatban gyökerezik. A béna tényleg meggyógyult, ezzel 



nincs értelme vitatkozni. Ha ıszintén engedelmeskedünk Istennek, Isten szavának, akkor 
nekünk is lesznek személyes tapasztalataink, és ebbıl mély meggyızıdés forrásozik majd. 

Ezt követıen csodálatos imádságot mondanak: „És most, Uram, tekints fenyegetızéseikre, és 
add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szavadat. Nyújtsd ki kezedet, hogy 
gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád, Jézus nevében” 
(ApCsel 4,29-30). Az Ég válasza azonnal megérkezik: „Amíg így imádkoztak, megremegett a 
hely, ahol összegyőltek. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten 
szavát” (ApCsel 4,31). Újabb fontos szemponttal kell gazdagítatnunk a Pünkösddel 
kapcsolatos tudásunkat: szükség van a bizalomra, amit a Szentlélek tud megadni, hogy 
megszülessen a bátorság is. A bizalom és a bátorság szorosan összetartozik. Érdemes 
figyelnünk arra, hogy Lukács ez alkalommal is szó szerint ugyanazt a kifejezést használja, 
mint az elsı Pünkösd alkalmával: „Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek” (ApCsel 4,31). 

Az Apostolok Cselekedetei 8. fejezete számol be a szamariai Pünkösdrıl. Ez az esemény több 
szempontból is nagyon tanulságos. Az apostolok és a tanítványok akkor lépik át elıször 
igazán Jeruzsálem városának falait, amikor István diakónus miatt kitör az üldözés. A 
Szentlélek új módon mutatkozik meg: a szenvedés, a megpróbáltatás, az üldözés hatékony 
eszköz lehet Isten kezében (vö. Róm 8,28). Más szempontból is érdekes ez a leírás: földi 
életében Szamaria nem fogadta be Jézust, s ezen János és Jakab apostol nagyon felháborodott: 
„Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: »Uram, ha akarod, lehívjuk az 
égbıl a tüzet, hadd pusztítsa el ıket!« De ı hozzájuk fordult és rájuk pirított. Ezután más 
faluba mentek” (Lk 9,54-56). A földi Jézust nem fogadták el, de befogadták szívükbe a 
feltámadt Krisztust, akit Fülöp diakónus hirdetett nekik. Eszünkbe juthat Jézus ígérete: még 
nagyobb dolgokat is fogtok tenni annál, mint amit én tettem. Az esemény harmadik érdekes 
momentuma: amikor János kérte, Jézus nem teljesítette az apostol kérését, nem szállt le a tőz 
a magasból. Az a tőz a pusztulás tüze lett volna. Most azonban Jézus, aki immár az Atya 
jobbján ül, teljesíti a kérést: „Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket” 
(ApCsel 8,15). Krisztus válasza a Szentlélek tüzének elküldése. Nagy tanulság lehetett ez 
János apostolnak, s nagy tanulság nekünk is. Mi is közvetítsük inkább Isten szeretetét! 

A következı Lélek-áradás az úgynevezett „pogányok Pünkösdje” az Apostolok Cselekedetei 
10. fejezetében, Kornéliusz házában. Itt is megjelenik a Lélek különleges vezetésének való 
engedelmesség. Péter elragadtatásában tisztátalan állatokat lát, s hallja az Úr szavát: „Rajta, 
Péter, öld le és edd meg!” (ApCsel 10,13) Ebben a látomásban érteti meg vele az Úr, hogy 
Isten a pogányoknak is meg akarja adni a Szentlelket. Isten nem személyválogató. 

A következı két pünkösdi esemény nagyban különbözik az elıbbiektıl. A 16. fejezetben arról 
olvasunk, hogy Pál Filippiben tartózkodik, ahol egy jósszellemtıl megszállott lány – aki nagy 
hasznot hajt gazdáinak – napokon keresztül követi Pált. Pál azonban kiőzi belıle a gonosz 
szellemet, így a lány többé nem tud pénzt szerezni gazdáinak, akik nagyon megharagszanak 
Pálra és Szilásra. Elfogatják, megvesszıztetik, majd börtönbe vetik ıket. A következı Lélek-
áradás tehát a börtönben, ezen a furcsa helyszínen történik meg. Éjfél van. Pál és Szilás 
zsoltárokat énekelve dicsıítik Istent, a foglyok pedig hallgatják ıket. Emberileg nagyon nehéz 
helyzet, hiszen a dicsıítés komoly fizikai és lelki áldozatot jelent, ık mégis megteszik. 



„Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek. Az ajtók mind 
kinyíltak, és mindenkirıl lehullott a bilincs.” (ApCsel 16,26) Pál és Szilás mertek áldozatot 
hozni az Úrért, és Isten újra válaszolt. Az ajtók kinyílását szimbolikus értelemben is 
értelmezhetjük: új lehetıségek nyílnak az evangélium hirdetésére. A bilincsek lehullása pedig 
jelzi azt a szabadító erıt, amit a Lélek mőködése során megtapasztalhatunk. Számomra nem a 
börtönır megtérése a legfigyelemreméltóbb, hanem az, hogy a foglyok nem szöknek meg – 
pedig a szöveg azt sejteti, hogy az ı bilincseik is lehullottak. 

Az utolsó Lélek-áradás, amellyel foglalkozunk, a 19. fejezetben leírt „efezusi Pünkösd”. Pál 
talál néhány tanítványt Efezusban, és a következı párbeszéd zajlik le közöttük: 
„»Megkaptátok a Szentlelket, amikor hittetek?« »Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek« - 
felelték” (ApCsel 19,2). Az efezusi tanítványok még csak János keresztségét ismerték, a 
krisztusit nem. Új szempont jelenik meg: aki ıszinte szívvel keresi az Istent, és felébresztik 
benne a vágyat a Szentlélek iránt, az be fog telni a Lélekkel. Mi sokkal többet tudunk a 
Lélekrıl, mint az efezusiak – de valóban vágyunk-e rá? 

Összefoglalva: az Egyház élete szakadatlan Pünkösd. Minden új helyzetben, amikor kihívások 
elé állít bennünket a történelem és a történelem Istene, kiárad a Szentlélek – ott, ahol 
engedelmeskednek Isten szavának. Szükség van arra, hogy bízzunk Isten szavában, hogy 
kialakuljon bennünk a meggyızıdés, hogy Isten nem szőkmarkú, İ bıségesen adja Lelkét. 
Legyen szívünkben mindig ıszinte vágy és keresés, és ne féljünk attól, hogy idınként komoly 
áldozatokat is kell hoznunk – ahogy azt a filippi börtönben is láttuk. 

Mindezeket az alapértékeket az imádságban gyakoroljuk, befogadjuk, az imádságból kell 
átültetnünk ıket életünkbe engedelmességgel, bizalommal Isten szava iránt. Kutassuk 
ıszintén az Írások ránk vonatkozó értelmét, és hozzunk naponta áldozatot azért, hogy 
hőségesek legyünk imaidınkhöz. Ez kegyelem és feladat egyszerre. 

Szentlélek, engedd, hogy Pünkösd legyen bennem! 

Fel kell mennünk az emeleti terembe, át kell élnünk személyes Pünkösdünket – így leszünk 
képesek az evangelizációra. 

Ha az evangelizációval kapcsolatos egyházi dokumentumokat olvassuk, láthatjuk: ma is 
szükségünk van a Szentlélek erıteljes jelenlétére ahhoz, hogy evangelizációnk hatékony és 
eredményes legyen. Tegnap hallottuk a szinódusról szóló beszámolóban: Jézus titkát nagy 
szellemi erıvel kell hirdetni! Szükségünk van az Erıre, amely a magasból, a mennybıl száll 
le. Nagyon szeretem Szent Iréneusz képét: Isten két karjával öleli magához az emberiséget, a 
Fiú és a Lélek kettıs küldetésével. Nincs rivalizálás Krisztus és a Szentlélek küldetése között. 

Meggyızıdésem, hogy ma is szükség van a Szentlélek adományaira, karizmáira, hiszen ezek 
teszik erıteljessé és hatékonnyá Isten igéjét. Nagyon tanulságos Szent Pál próféciája: „A 
jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják” (2Tim 3,5). 

A karizmák (különösen is a prófétai jellegőek) megmutatják Isten szavának hatalmas erejét. A 
keresztény üzenet nem csupán információátadás, hanem performatív, vagyis életet átformáló 
üzenet. Az elsı Pünkösdkor az emberek átszúrt szívvel hallgatták Péter igehirdetését. Amikor 



1995. március 19-én részesültem a Szentlélek-keresztségben, az egyik prófécia az volt, hogy 
Jézus vágya az velem kapcsolatban, hogy legyek elıtte a szentségimádásban, és İ lesz az én 
erıforrásom. Azóta meghatározó elem az életemben a szentségimádás. Az elıadás kezdetén 
említett Pünkösd-kurzuson is kaptam olyan személyes és biztató próféciát, amely azóta is újra 
és újra erıt ad nekem. 

Saját szolgálatomban is tapasztalom a prófétai adományok erejét. A Szentlélek-
szemináriumok, a csoportvezetıi vagy a közbenjáró szolgálat során gyakran tapasztaltam, 
hogy egyetlen Isten erejében kimondott ismeret szava képes teljesen megváltoztatni egy 
testvér szívét. 

Ha tehát engedelmeskedünk az Úr szavának, és felmegyünk az emeleti terembe, és átéljük 
személyes Pünkösdünket, akkor Isten ereje felken minket az evangelizációra – amit azonban 
együtt, közösségben kell végeznünk. Az elsı lépés a meghirdetés, ezt követi az Úrban való 
növekedés. Annak megítélésére, hogy valóban a Lélek szerint élünk-e, van egy remek 
módszer. Ha testi egészségünk felıl vannak kétségeink, egy laborteszt eredményeibıl, vérünk 
analizálásából fontos információkat tudhatunk meg. Létezik azonban „lelki laborteszt is”: „A 
Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség, 
szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22-23a). Vizsgáljuk meg ıket egyenként, vizsgáljuk 
jelenlétüket bennünk! Mennyi öröm van bennem? Van-e bennem béke, jóság? Egyre inkább 
Jézushoz kell hasonlítanunk, s ezt a képmást a Lélek alakítja ki bennünk. 

„Mi az élı Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja: Közöttük lakom majd és közöttük 
járok, az Istenük leszek, ık meg a népem.” (2Kor 6,16) 


