
Pünkösd ünnepe 

 
Kedves Testvérek! 

Karácsony ünnepére mindig izgalommal és lázasan készülünk. Még azok is, akik nem hisznek, érzelmi 
felfokozottsággal, ajándékok vásárlásával és az ajándék-várás izgalmával készülnek Karácsonyra. 

Pünkösd ünnepe azonban, azon kívül, hogy Magyarországon hosszú hétvége van, mert a hétfő is szabad ilyenkor, 
nem hozza ünnepi lázba a társadalom nagy részét. Kirándulásokkal, kiruccanásokkal tölti el legtöbb ember ezt a 
pár napot. A spirituális igény minimális, pedig éppen a Szentlélek (Spiritus Sanctus) jön el közénk. 

Karácsonykor az emberek örülnek az ajándékozásnak. Pünkösdkor azonban nem fogják fel, hogy legalább 
ugyanolyan ajándékban részesülnek, mint Karácsonykor, hiszen a harmadik isteni személy önmagával, hét 
ajándékával áraszt el bennünket. 

Ismerjük fel és fogadjuk újra a Szentlélek ajándékait legalább mi, gyakorló hívők. 

A Szentlelket több jelzővel is illeti a Szentírás és a teológusok: Igazság Lelke, Vigasztaló, Pecsét, az Atya Ígérete, 
Pártfogó. Ezek a tulajdonságok valóban mind igazak Isten Szentlelkére, és szoros összefüggésben is vannak 
egymással. 

Ma a Szentléleknek a vigasztaló tulajdonságát szeretném kiemelni. 

Vigasztalni jól és igazán csak a Szentlélek tud. Ha nekünk is sikerül, akkor ez a Szentlélek által történik. Amikor mi 
vigasztalunk az általában nem őszinte. Szoktuk is használni ezt a kifejezést: „olcsó vigasz”. Súlyos beteg emberrel 
sokszor nem vagyunk őszinték, és azzal próbáljuk vigasztalni, hogy csak enyhe, múló bajról van szó. Az ilyen 
vigaszt, ami valójában hazugság, a kegyes hazugság kategóriájába szoktuk sorolni, s ezzel fel is mentjük magunkat 
a hazugság bűne alól. Van, amikor valaki nagy bajban van, s mi azzal próbáljuk vigasztalni, hogy majd a sors, az 
idő elrendezi a dolgokat. De hazudunk, mert nem mondjuk meg neki, hogy ő miben kellene változzon ahhoz, 
hogy a sors kereke is elmozduljon. Sok hasonló helyzet van, amikor nem vagyunk őszinték, és a vigasztalásunk 
sem hiteles. Isten viszont úgy vigasztal, hogy elküldi az Igazság lelkét: Igen, beteg vagy, de a te legnagyobb 
szomorúságot az okozza, hogy gyenge a hited, vagy, hogy jelen pillanatban nem lennél képes az Úr Isten színe 
elé állni, mert nem készültél fel a Vele való találkozásra. S folytathatjuk: Igen, bűnös vagy, de Isten mindenkinek 
megbocsát, és van kiút a szenvedélyek rabságából. Továbbá: Igen, nehéz az életed, de ebben és ebben te magad 
kell, hogy megváltozz. Vagy: Igen, az életed tele van problémával, de a Pártfogó Lélek mindig veled van, és erőt 
ad, ha te is megteszel minden azért, hogy kilábalj a bajodból. (Hozzátehetjük: S én is veled vagyok). 

Nos, a Vigasztaló Lélek úgy vigasztal, hogy rámutat az igazságra, többek között arra is, hogy nekem mi a feladatom 
a szomorúságom megváltoztatásában, és biztosít arról, hogy nem vagyok egyedül. Így ad reményt, nyit új 
távlatot, és tölti be a szívemet békével, örömmel. 

Mi, magyarok még mindig vigasztalannak érezzük magunkat, és szomorkodunk amiatt, ami száz évvel ezelőtt 
történt Trianonban. „Magyar az, akinek fáj Trianon”. Nekünk nagyon fáj. Olyannyira, mintha nem is száz éve, 
hanem tegnap történt volna. Úgy éljük meg, mint az akkori magyarok: nem tudjuk elhinni és elfogadni, hogy ez 
megtörténhetett velünk. 

Mit tegyünk mi, mai keresztény magyarok? Mi, akiknek nagy szükségünk van a Vigasztalóra, nemzetünk sebeinek 
gyógyítójára. Mindenekelőtt mondjuk ki az igazságot. Mondjuk ki, hogy a mai napig fáj nekünk ez a nemzeti 
trauma. Kérjük az Igazság Lelkét az egész világ számára, s a Vigasztalót a magunk számára, hogy legyen továbbra 
is Pártfogónk, mint ahogy az elmúlt száz évben is, illetve korábban is nemzetünkkel volt, s nem hagyott el 
bennünket. 

Június 4-én délután fél 5-kor egyszerre, együtt fognak szólni a harangok az egész Kárpát-medencében. 
Imádkozzunk nemzetünkért, kérve a Vigasztalót minden magyar ember számára! 

  

Szeretettel: Elemér atya 


