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Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek 
 

IMÁDKOZZUNK! 

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, kérünk erősítsd meg, amit 

létrehoztál bennünk. Őrizd és védd meg a Szentlélek adományait 

mindnyájunk szívében, akik részesültünk a keresztség és a bérmálás 

szentségében, hogy bátran tanúságot tudjunk tenni a világban a megfeszített 

Krisztusról és bátran teljesíthessük a szeretet parancsát. Erre kérünk, Istenünk, 

Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 

A SZENTLÉLEK ÁBRÁZOLÁSA - Dr. Maróti Gábor 

A galamb a szövetség jele, kifejezetten arra irányul a kép jelentése, hogy új béke, 

rend és életközösség kezdődik Isten és a nép, az új választott nép között. A 

galamb szimbolikája ezért a szövetség új népét, az Egyház közösségét is 

érzékelteti, amikor a Szentírásban megjelenik. Az utalás Noé pátriárkához és a 

teremtmények megmeneküléséhez is kötődik, ezért ennek a 

szimbólumnak mély értelmezése az embert megmentő Teremtő 

irgalmának közlése a Vigasztaló közreműködésével. A galamb 

szimbolikája a Lélek kapcsolatteremtő és közvetítő 

tevékenységére utal. 

A lángnyelv újszövetségi jelrendje a tanúk szerepét helyezi előtérbe. Ez egy 

kiválasztó szimbólum, amely azt a gondolatot erősíti, hogy a küldetést 

prófétaként hordozó személyek találkozása a Lélekkel a Tábor hegyi ragyogást 

kölcsönzi a kiválasztottaknak (hasonlóan a frigyláda közeléből a nép közé érkező 

személy átszellemüléséhez) és a küldetés tartalmának kinyilvánítása a Szentlélek 

megvilágosító képességének köszönhetően természetfeletti igazságok 

felfedezését teszi lehetővé az egybegyűlt személyek közössége számára.  

A Lélek különleges szimbólumábrázolási eszköze a vihar. Általánosan 

megfigyelt kultúrafüggetlen természeti jelenség, amelynek vizuális ábrázolása a 

kísérő hangok nélkül nehézkes, ezért elterjedése kevésbé vált a liturgikus 

szimbólumrendben alkalmazottá. A vihar értelmezett szimbolikus jelentése az 

erő. A galamb és a lángnyelv objektív igazságokat és a természetfeletti élet 

értékfenntartó tartalmát szimbolizálja, de a vihar az Egyház dinamikájának jele. 

Ez az Egyházban működő segítő kegyelem erejének jelképes megjelenítése. 



IMÁDKOZZUNK! – ismeretlen szerző 

Jöjj, Szentlélek Úristen, 

Helyettesítsd szent nyugalommal 

a bennünk lévő feszültséget. 

Helyettesítsd csendes bizalommal  

a bennünk lévő aggodalmat. 

Helyettesítsd erős hittel 

a bennünk lévő félelmet. 

Helyettesítsd a kegyelem édességével 

a bennünk lévő keserűséget. 

Helyettesítsd szerető melegeddel 

a bennünk lévő hideget. 

Helyettesítsd fényességeddel 

a bennünk lévő éjszakát. 

Helyettesítsd üdítő tavaszoddal 

a bennünk uralkodó hideg telet. 

Egyengesd ferdeségünket. 

Töltsd fel ürességünket.  

Vedd el büszkeségünk élességét, 

 de mélyítsd el alázatosságunkat. 

Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, 

 de oltsd ki szenvedélyeink tüzét. 

Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, 

ahogyan te látsz minket. 

Engedd, hogy úgy lássunk téged, 

ahogyan azt te kívánod. 

Így leszünk boldogok 

a te szavaid szerint: 

Boldogok a tisztaszívűek, 

mert meglátják Istent.   

KVÍZ A SZENTLÉLEKRŐL 

Mit jelent a pünkösd szó? 
A pünkösd szó a görög ötvenes számból származik: ötvenedik nap húsvét után. 

Van szimbolikus jelentése az ötvenes számnak? Máshol is előfordul a Bibliában? 
A 7×7 a teljesség, ennek a lezárása az 50. A jubileumi évnél is előfordul, amikor 

minden visszaáll a teremtésben. 

Honnan ered ez az ünnep? 



Az ünnep zsidó eredete mozgalmas. Jellemzően az üdvtörténeti és a 

mezőgazdasági ünnepek összekapcsolódnak. A „hetek ünnepe”, mert hét héttel 

a kovásztalan kenyér, a pászka ünnepe után következik. Aratási hálaadás, az első 

kévéket köszönték meg, termésfelajánlás, közös lakoma és a szegények 

megvendégelése történt. Az egyik olyan zarándokünnep, amikor a Földközi-

tenger medencéjének zsidóságából is sokan részt vettek a templomi 

szertartásokon. Jézus korában a Sínai-hegyen történt szövetségkötést is 

ünnepelték. Ez fontos szimbólum lesz: azzal a néppel lehet valódi szövetséget 

kötni, aki már szabad. A pászka a megszabadulás ünnepe, ötven napra rá a 

szövetségé. 

Miért a piros ilyenkor a liturgikus szín? 
Most nem a vértanúság, a szenvedés, hanem a lángnyelvek festik pirosra a 

miseruhát. 

Pünkösddel zárul a húsvéti idő. Mi változik ekkor a liturgiában? 
Még utoljára allelujás elbocsátást éneklünk a mise végén, majd a húsvéti gyertya 

az ambó mellől a keresztelőkút mellé kerül. 

Miért rendelt Ferenc pápa egy Mária-ünnepet pünkösdhétfőre? Mit ünneplünk ekkor? 
A hagyomány szerint Mária is ott volt az utolsó vacsora termében és a Szentlélek 

kiáradásakor. Az Egyház megkezdi nyilvános működését pünkösdkor, és 

másnapján az Istenszülőre mint az Egyház anyjára emlékezünk. 

Miért ábrázolják olyan sokféle módon a Szentlelket? A legtöbbször galambként és lángnyelvként 
szokták ábrázolni. Ez honnan ered? 
A galamb Jézus alámerítkezésének történetében szerepel, ahol a Szentlélek 

galambhoz hasonló módon szállt le. Azonban a Szentlélek nem galamb, csak 

emlékeztet erre a momentumra. A szószékek hangfogóján is megjelenik a 

galamb, jókívánságként: bárcsak szállna le a Szentlélek a szónokra. A 

lángnyelvek az első pünkösdre utalnak. 

A kora középkori római bazilikák apszismozaikjain az Atyát jelző kéz körül 

hullámokat látunk. Ezek a hullámok a Szentléleknek nagyon találó szimbólumai: 

ő, aki ott lebegett a vizek felett a teremtésnél, most is inkább „hullámtermészetű”, 

nem galamb. 

A Szentlélek segítségül hívása - III-IV. század 

Mennyei Király, Vigasztaló, 

Igazságnak Lelke, 

ki mindenütt jelen vagy 

és mindeneket betöltesz, 

minden jónak kútfeje és az életnek megadója,  



jöjj el és lakozzál mibennünk, 

és tisztíts meg minket minden szennytől, 

és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! 

A SZENTLELKES LELKIGONDOZÁS 

A kórházkápolna bejárati ajtaja felett a Szentlélek láng és galamb képében. A 

lelkigondozót tanítja. 

Jézus így nevezi a Lelket: Pártfogó. Aktív magatartás Nem 

elég, ha engem valaki vigasztal, azaz segít tudomásul venni az 

élet és a világ meghamisíthatatlan tényeit, hanem az kell, hogy 

valaki indítson tovább az életbe, és ebben a labirintusban, amit 

világnak nevezünk, legyen mellettem, és segítsen eligazodni, 

belőle kijutni, a megfelelő utat megtalálni. Ez a szó 

tulajdonképpen ügyvédet jelent. A görög bíróságokon nem 

volt védőügyvéd, a vádlott magára volt hagyva. Megkérhetett 

egy tekintélyes embert, hogy szóljon érte. Ezek a tekintéllyel bíró férfiak néha a 

bíróságot meg tudták győzni arról, hogy a vádlottat fel kell menteni. Ez volt tehát 

a Pártfogó eredeti értelme. Betegségben nem éppen erre van szükségünk? 

Kapunk – Jézus után - egy másik Pártfogót, aki mélyebbre hatol szolgálatával a 

tanítványok életébe, mint azt el tudnák képzelni; sőt még annál is, ahogyan a földi 

Jézus ezt eddig nekik nyújtotta. A Szentlélek a beteg és bajba jutott ember 

vigasztalója és pártfogója. Párfogása védelmében léphetne ki a világba. 

A szentlelkes terápiája az empátia. Azt jelenti, hogy „le”-szállok a másik ember 

mélységeibe. Bajban van, nem tudja megoldani a problémáit, társra, testvérre, 

olyan emberre van szüksége, aki nem csupán rámosolyog, akivel nem csupán 

elbeszélget a világ bajairól.  

Az empátia azonosulásra képesít, amelyben már nem két egymás mellett elúszó 

„hajó” üdvözlő zászlólengéséről van szó, hanem arról, hogy én elhagyom az én 

hajómat, átszállok a másikéra és vele hajózom, az ő kikötője felé. Kép nélkül 

szólva ez azt jelenti: tudatosan félre teszem a saját ügyeimet és mindenestől 

azonosítom magamat a másik ember gondjaival, szenvedésével. 

Az ember valóságos gyógyulásához emberen túli, ember feletti erők 

szükségesek. Bibliai kifejezéssel élve: a Szentlélek hatékonyan munkálkodó 

kegyelmére van szükség. Nélküle mindegyikünk megrekedne magánál. De a 

Szentlélek által a szeretet terápiájára, a gyógyító szeretetre képes. 
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