
A pünkösdi ünnep tárgya a 
húsvéti misztérium beteljesedé-
se: a Szentlélek eljövetele, aján-
dékainak – bölcsesség, erősség, 
értelem, jámborság, tanács és az 
Úr félelmének lelke – kiáradása, 
az új törvény, és az egyház szü-
letésnapja. Mivel a Szentlélek 

tüzes nyelvek alakjában áradt 
ki, ezért a liturgia színe piros, 
miként a vértanúké; jelképe 
viszont a galamb, mert Jézus 
megkeresztelkedésekor galamb 
képében szállott alá.

Erdélyben az ünnep (látszó-
lag) háttérbe szorul, eltörpül a 
pünkösd szombatján tartott csík-
somlyói fogadalmi nagy búcsú 
miatt, amikor a világ minden ré-
széről zarándokok jönnek, ezál-
tal a magyarság legnagyobb val-
lásos sokadalmává válik.

A megtartó hit ereje
Fekete Levente unitárius lel-

kész (fent), Nagyajta:
„A naptári év szerint pün-

kösdkor már jócskán benne já-
runk az esztendőben. A boldog 
szilveszteri koccintások, az önfe-
ledt, nótás együttlét emléke már 
a múlté, ahogyan idén a tovatűnt, 
havat váró téli reménykedés vagy 
a részben alig-alig beteljesedett 
vidám tavaszi, a közös zsoltár és 
imádság hangjával megszentelt 
húsvét. A kiszámolható idő tör-
vénye szerint úgy tűnik, mindez 
már a múlté. Ahogyan minden le-
csengett történés, és mindaz, ami 
elménkben megszületett gon-
dolatként, és ami megmoccant 
szívünkben, mint vágy, millió 
érzés és akarat. Belőlük áll ösz-
sze a mestermű, életünk egésze. 
Amely mindig része volt, lesz és 
marad a létezés nagy csodájának. 

Talán ilyenkor kezdjük meg-
érteni annak a kimondhatatlan 
igazságnak az üzenetét, hogy a 
létezés fi zikai törvényei szerint 
mennyire esendőek vagyunk. 
Mennyire meghatároznak és be-
határolnak testi mulandóságunk 
korlátai. Azok a szabályok és tör-
vények, amelyek kimondottan 
e látható világra vonatkoznak. 
Amelyek útjainkban megálljt 
parancsolnak, berekesztenek ott-
honainkba, bezárják előttünk 
templomaink és iskoláink kapuit. 
Vagy eltiltanak kenyeret adó, biz-
tos munkahelyeinktől és vidám 
találkozóhelyeinktől. E törvények 
testi értelemben szabnak határt 
nekünk. Kényszerből választa-
nak el egymástól, hogy mentsék 
testi életünket. Másrészt ilyenkor 
döbbenünk rá, hogy magunkban 
hordjuk a szent idő, a végtelen 

valóság testi szemeinkkel nem 
látható titkát és egyben áldását 
is. Magunkban hordjuk a múltból 
az életünk jelenén át a jövőbe íve-
lő lélek üzeneteit. Ezek tesznek 
képessé arra, hogy megértsük: 
nem egymástól elhatárolt, elvá-
lasztott emberek vagyunk, ha-
nem egy közösséghez tartozunk.

Pünkösdkor a lélek és kö-
zösség, Isten és ember szent 
egységének az ünnepén értjük 
meg mindennél világosabban: a 
múlt nem fejeződött be. Nem ért 
véget ezerarcú történéseivel és 
üzeneteivel. Mindez bennünk él 
és összeköt. Ahogyan bennünk 
élnek őseink és hitünk. Ilyenkor 
értjük meg, hogy áldottaink lelke 
és a mi lelkünk közé nem lehet 
korlátokat húzni. Megerősödünk 
abban a hitben, hogy kimon-
dott imádságainkban anyáink 
és apáink köszönnek vissza biz-
tatóan, bátorítóan, édes magyar 
anyanyelvünkön. Énekeinkben 
ők dalolnak. Itt vannak a szá-
montartó mozdulatban és a csa-
ládjainkat gondosan megtartó 
ölelésben. Gyermekeink, unoká-
ink vidám mosolyában üzennek. 
Ők, akik annyi próbán átmentek, 
most lélekben tanítanak bölcsen 
megállani, és kitartóan hinni, 
ahogy ők hittek érettünk. Istentől 
megáldott, a lélek békéjével és 
áldásaival teljes pünkösdi ünne-
pet kívánok!”

Konfi rmációi 
bizonyságtételem napja

Ábrám Zoltán egyetemi ta-
nár, a Marosvásárhelyi Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológiai Egyetem
(MOGYTTE) dékánhelyettese: 

„Pünkösd a Szentlélek kitöl-
tetésének ünnepe, a világot meg-
változtató isteni erő megnyilvá-
nulása a keresztyén hívő számára. 
Alkalmas életünk átgondolására, 
jó cselekedetre, nyitottságra, kö-
zösségi megnyilvánulásra. Az új-
jászületés kiteljesedése. Reformá-
tusként számomra a konfi rmációi 
bizonyságtételem napja, hiszen 
gyermekkorom gyülekezetében 
ekkor került sor az ifj ak hitval-
lástételére. Akkori szinérváraljai 
lelkészként édesapám kérdezte 
ki tőlem a kátét, és tőle tanultam 
meg más vallások tiszteletét, az 
ökumené szellemét. Hiszem és 
vallom, hogy a vallásunkhoz 
való hűségen túl más vallások 
megismerése és tisztelete saját 
hitünk megerősítését szolgálja. 
Így a pünkösd lassacskán a csík-
somlyói búcsúval forrt össze szá-
momra. 

„Isten! Tarts meg minket őse-
ink szent hitében és erényeiben!” 
Ez az idézet a vallási hűségre és 
általa jelképesen a nemzeti hű-
ségre szólít fel. Körülbelül másfél 
tucatszor jutottam el pünkösd 
szombatján a Nyeregbe, legelő-
ször még a nyolcvanas években 
egyetemistaként. 

A csíksomlyói búcsú a négy-
százötven éves hagyomány alap-
ján a Salvator-kápolna előtti ke-
resztre vésett szöveget hirdeti: 
„Isten! Tarts meg minket őseink 
szent hitében és erényeiben!” 

A szöveg vallási hűségre és ál-
tala jelképesen nemzeti hűségre 
szólít fel. Hiszen mellé gondol-
hatjuk: „Uram! Tarts meg minket 
édesanyánk nyelvében és édes-
apánk kultúrájában! Az ősi temp-
lomot és iskolát éltesd tovább 
bennünk!” Közösségünket (is) 
tizedelő egykori vallásháborúk 
után sok-sok emberöltővel, a to-
lerancia és türelmesség viszony-
lagos korában kimondható: az 
ősök szent hitében és erényeiben 
való megtartatás annál erősebb 
kötelék, minél inkább párosul 
mások tiszteletével és megbecsü-
lésével.

A Csíksomlyói Szűzanya idén 
azt üzeni Csík, Székelyföld, Er-
dély, Csángóföld, az anyaország, 
a határon túli területek, a nagyvi-
lágban szétszóródott magyarság 
számára, hogy ezeréves keresz-
ténységünk megtartása nemcsak 
vallási, hanem nemzeti feladat. A 
magyarságot ért kimondhatatlan 
igazságtalanság, a máig sajgó Tri-
anon kerek évfordulója előtt né-
hány nappal kivételes körülmé-
nyek között sorra kerülő pünkösd 
a nemzeti összetartozás jegyében 
kitöltetett Szentlélek megtartó 
erejére szólít fel. A határok hely-
reállításának a követelése helyett 
a nemzeti összetartozásban rejlő 
mérhetetlen erő kihasználása 
sokkal inkább alternatívát jelent. 
Aminek hangsúlyozása és táplá-
lása közös feladat.”

Pünkösd, a legnagyobb 
ünnepünk

Rigmányi Arnold református 
lelkipásztor (jobbra), Koronka:

„Annak ellenére, hogy az ün-
nep és az ünneplés külső velejá-
rói nem ezt mutatják, sátoros ün-
nepeink közül pünkösdöt mégis 
a legnagyobbnak mondhatjuk, 
hiszen az első pünkösdkör ki-
töltetett isteni lélek hitet adó és 
megvilágosító ereje nélkül nem 
igazán tudnánk átérezni, megér-
teni a többi ünnepünk lényegét. 
Pünkösd ünnepe tehát annak az 
isteni Léleknek az erejére mutat 
rá, amely kétezer évvel ezelőtt 
egyházat teremtett, és egyben 

megeleveníti az emberben a ka-
rácsony, a nagypéntek és a hús-
vét üzeneteit. A pünkösdi lélek 
hitet, erőt adó és megvilágosító 
ereje nélkül Jézus megszüle-
tésére, nagypénteki keresztál-
dozatára és feltámadásának 
csodálatos eseményére csupán 
történelmi tényekként tudnánk 
tekinteni. A lélektől származó hit 
által azonban mindnyájunk szá-
mára személyessé válhat a betle-
hemi jászol és a golgotai kereszt 
eseménye, valamint a húsvét reg-
geli üres sír csodája. A Szentlélek 
ereje teszi személyessé bennünk 
a Krisztus születésében, kereszt-
halálában és feltámadásában 
kapott isteni kegyelmet. Elhoz-
za az értünk születettet szívünk 
jászlába, valósággá teszi lelkünk-
ben az értünk vállalt szenvedését 
és kereszthalálát, továbbá hitet 
ébreszt bennünk, amely által 
a feltámadás és az örök élet re-
ménységében élhetünk. Az isteni 
kegyelem átérzésének és meg-
tapasztalásának életátértékelő 
hatása van az emberre. A Lélek 
ereje által az ember látásában és 
felfogásában kiszélesedik az élet 
horizontja. A születéstől a halá-
lig tartó végesség fölött, a hitbeli 
látás számára megmutatkozik a 
szemmel láthatatlan végtelen, 
az örök. Pünkösdkor a természet 
kivirulása is az újjászületésre, 
Isten megújító erejére emlékez-
tet, amelynek a mostani nehéz 
időszakban is reménységgel kell 
eltöltenie minket. Ünnep idején 
református, evangélikus isten-
tiszteleteinken felhangzik a pün-
kösdi ének: „Jövel, Szentlélek Úr 
Isten, töltsd be szíveinket éppen 
mennyei szent ajándékkal, szív-
béli szent buzgósággal.” Római 
katolikus testvéreinkkel együtt 
ezen az ünnepen rendszerint Er-
dély és az anyaország protestáns 
fi ai közül is sokan elzarándo-
kolnak a csíksomlyói Nyeregbe, 
amely lassan az egyetemes ma-
gyarság találkozóhelyévé nőtte ki 
magát. Ott katolikus és protestáns 
magyarok között aligha szokott 
érződni a felekezeti különbség, 

hiszen a nemzeti lobogók és Isten 
kék ege alatt a magyar szívekből 
és ajkakról szóló nemzeti ima, a 
Lélek ereje által eggyé tesz ben-
nünket. Idén a járvány miatt ezt 
a csodálatos élményt sajnos nem 
élhetjük át, de bízunk abban, 
hogy Istennek a Lélek által való 
szabadító és megerősítő munkája 
révén a jövendőben még sokszor 
lesz részünk benne. Isten adjon 
mindnyájunknak áldott ünnepet, 
és az ő Lelkének erejével ajándé-
kozzon meg minket életünknek 
minden napján.”

Ismerjük fel lelkünk
belső tájait

Sándor Szilárd unitárius 
lelkész, Jobbágyfalva, Nyárád-
szereda:

„A pünkösdi történet és Péter 
apostol szónoklata több minden-
re utal, több irányba is elvezeti 
gondolatainkat és érzéseinket. 
Ma érkezzünk e történethez kissé 
távolabbról. Legyen ez a közelí-
tés a bezártsághoz szoktatott lel-
künknek egyfajta ismeretszomja. 
Induljunk el a szabadság friss le-
vegőjének belső, lelki vidékeiről. 
Felismerjük-e a Jézus születésekor 
megismert isteni világosságot, az 
akkor és ott utat mutató csillag fé-
nyét most, pünkösdkor mint kettős 
tüzes nyelvet? Felismerjük-e most 
a nagypénteki földrengést, mint 
sebesen zúgó szél riadalmát és a 
megszokottól eltérő nagy zavart? 
Felismerjük-e a húsvéti üres sír mi-
atti tanítványi félelmünket, amikor 
minket is szíven találnak Péter sza-
vai, hogy megkeresztelkedjünk a 
bűnök bocsánatára, hogy elfogad-
hassuk a Lélek ajándékát?

Felismerjük, elismerjük, meg-
ismerjük-e ezeket a belső lelki 
tájainkat? Mit hoz nekünk ez az 
ismeret? Ebből a gazdag, sokszínű 
és sokszor tudatlan világból most 
az örvendezésre csodálkozom rá. 
Mint egy festmény előtt egy-egy 
színárnyalatra, alakra, formára 
rácsodálkozva, fényhatásnál el-
időzve, megpihentetem a szemem 
és a lelkem. Ha önmagamban fel-
ismerem az örömre való készséget, 
képességet, akkor ezt az ajándékot 
el tudom fogadni Istentől. Ehhez 
Péter apostol kéri a fi gyelmem, 
hogy ismereteim után elfogadhas-
sam az örvendezés ajándékát. Ha 
felismerem az örömre való kész-
séget, akkor ezt az ajándékot el 
tudom fogadni Istentől. Az apostol 
azt a fi gyelmet kéri, amit emberi 
szavaknak érdemes szentelni. Pé-
ter ugyanakkor nem védőügyvédje 
a lélektől áthatott embernek, akit 
részegnek néznek. Nem az utolsó 
napok riogató prófétája, a tagadó, 
majd a hitvalló ember. Inkább az 
a tanítvány, aki ma is Dávidról, a 
zsoltáros királyról, a Krisztussá lett 
Jézusról és örömüzenetéről beszél. 
Akik értik a szavát, megismerik az 
élet örömeit, és a Lélek ajándéká-
ban részesülnek. Akik a háromezer 
megkeresztelt között vannak, nem-
csak hiszik, de vallják, és nemcsak 
vallják, de élik is a közösséghez 
való tartozásukat. Akik egy szívvel 
és egy lélekkel, örömmel és tisz-
ta szívvel részesültek az ételben
(ApCsel 2,46). Számukra ez az 
öröm azóta is megtartja a közössé-
get. Mindez az emberi tekintetek és 
Isten orcája előtt történik.”
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→ A Szentlélek ereje 
teszi személyessé ben-
nünk a Krisztus születé-
sében, kereszthalálában 
és feltámadásában 
kapott isteni kegyelmet. 
Elhozza az értünk szüle-
tettet szívünk jászlába, 
valósággá teszi lelkünk-
ben az értünk vállalt 
szenvedését és kereszt-
halálát.
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