
A Lélek vezetésével

Az Istennel való találkozás az ő sza-
vának, tanításának hallgatásával

kezdődik. Nem passzív hallgatás ez,
nem csupán a fül megnyílása Isten üze-
nete iránt, hanem odafigyelés, a szív
nyitottsága és készsége a hallottak meg-
valósítására.

E folyamat során engedjük, hogy a
tanítás dolgozzon bennünk, mint az
élesztő a tésztában, átjárjon, átalakítson
minket, hasson értelmünkre, érzelme-
inkre és akaratunkra, továbbá cselek-
vésre ösztönözzön minket. A cél tehát
világos számunkra, a törekvés sem hi-
ányzik belőlünk, hogy Isten igéje sze-
rint éljünk, de az emberi erőnk mégis
kevésnek bizonyul sok esetben a meg-
valósításra. Ilyen helyzetekben lehet
számunkra fontos Jézus bátorítása, ígé-
rete, amit a mai evangéliumban olva-
sunk: „A Szentlélek, akit majd a
nevemben küld az Atya, megtanít tite-
ket mindenre, és eszetekbe juttat min-
dent, amit mondtam nektek.”

Itt érdemes egy figyelmeztetést ten-
nünk: Engedjük, hogy a Szentlélek ve-

zessen minket az isteni üzenet megér-
tésében! A magunk okoskodása, és tu-
dálékossága ugyanis kiolthatja bennünk
a Lélek tüzét, s ez esetben csupán a holt
betűvel találkozunk, amely aligha vezet
minket az élő Istenhez. Ne engedjünk
a türelmetlenségünknek, ne sürgessük
Istent, hogy azonnal válaszoljon! A
Szentlélek türelemre tanít minket és
majd gondoskodik róla, hogy a kellő
időben megkapjuk az iránymutatást út-
keresésünkre, a vigasztalást bánatunkra,
a szükséges jó tanácsot bizonytalansá-
gainkra és a megnyugtatást aggodalma-
inkra.

Az Úr ígéretének teljesedését, a
Szentlélek megvilágosító tevékenységét
minden korban megtapasztalta az Egy-
ház és mi is megtapasztalhatjuk Isten
üzenetének olvasása során. A Lélek
gondoskodik arról, hogy a szívünkbe
hullott jó mag növekedésnek induljon
és bőséges termést hozzon. Az a „min-
den”, amire a Szentlélek megtanít min-
ket, nem végtelen tartalmú tudás
megismerését és megértését jelenti,
hanem mindannak megértését, amit
üdvösségünk érdekében és embertársa-
ink javára tennünk kell.

Aki tettekre váltja

A feltámadt Jézus ma ezt mondja
nekünk: „Aki szeret engem,

megtartja tanításomat.” Ismerős a ki-
jelentés. Nem elég hallgatni tehát, amit
az Úr mond, hanem meg is kell tar-
tani. Erről szól a homokra és sziklára
épített ház példázata, amelyet Jézus
így vezet be: „Aki hallgatja szavamat
és tettekre is váltja, az okos emberhez
hasonlít, aki sziklára építette házát”
(Mt 7,24).

Igen, érdemes okosnak lennünk,
sziklára, azaz az Úr igaz és üdvösségre
vezető tanítására építenünk egész éle -
tünket. „Aki szeret engem, megtartja
tanításomat” – mondja Jézus, amiből
megértjük, hogy a szeretet soha nem
maradhat érzés a szívünkben, hanem
tettekben, jócselekedetekben nyilvá-
nuljon meg.

Ahogy te éltél, Uram

Urunk, Jézus Krisztus, te a Szent-
lélek által minden korban kiá-

rasztod szeretetedet az emberekre.

Taníts engem a szeretet gyakorlá-
sára. Soha nem felejtem, hogy te a
végsőkig elmentél a szeretetben.
Atyád és az emberek iránti szeretetből
áldoztad fel magadat, megmutatván
számunkra, hogy a szeretet nem sza-
vakat kíván, hanem odaadást és hűsé-
get. Úgy akarok élni, ahogy te éltél, s
úgy akarok szeretni, ahogyan te sze-
retsz engem! Küldd el a Szentlelket,
hogy megtanítson az önzetlen és ön-
feláldozó szeretetre!

Segíts minket, hogy tanításodat, a
szeretet csodálatos üzenetét egyre job-
ban megértsük és meg is valósítsuk!

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Húsvét 6.
vasárnapja

ApCsel 15,1-2.22-29
Jel 21,10-14.22-23

Jn 14,23-29

Hétfő

ApCsel 16,11-15
Jn 15,26 - 16,4

Kedd

ApCsel 16,22-34
Jn 16,5-11

Szerda

ApCsel 17,15.22-18,1
Jn 16,12-15

Csütörtök

ApCsel 18,1-8
Jn 16,16-20

Péntek

ApCsel 18,9-18
Jn 16,20-23a

Szombat

ApCsel 18,23-28
Jn 16,23b-28

Urunk mennybe-
menetele

ApCsel 1,1-11
Ef  1,17-23
Lk 24,46,53


