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

Jézus ígérete

Új korszak kezdődik

A
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mai vasárnapon Jézus utolsó vacsorán mondott beszédéből hallottunk egy részletet, amelyben az Úr
megígéri a Szentlélek eljövetelét.
Az ígéret pünkösd napján teljesedik
be, amit két hét múlva fogunk ünnepelni. Az evangélium indítását követve
és egyben a pünkösdre való készületként elmélkedjünk ma arról, hogy mit
tudunk meg a Szentlélekről, akinek közeli eljöveteléről Jézus beszél. Mivel
pünkösdkor még lesz lehetőség arra,
hogy részletesebben is elmélkedjünk a
harmadik isteni személyről, a Lélekről
és tevékenységéről, ezért most csak
egyetlen mondatot vegyünk szemügyre
a szentmise evangéliumából, amelyben
ezt olvassuk: „A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya,
megtanít titeket mindenre, és eszetekbe
juttat mindent, amit mondtam nektek”
(Jn 14,26). A kijelentés három fontos
elemet tartalmaz.
Az Atya elküldi a Szentlelket. E kijelentés tartalmának megértéséhez látnunk kell Jézus küldetését. Az Atya
azért küldi el a Fiút a világba, hogy hirdesse az evangélium örömhírét. Ő ezt
meg is teszi, s hogy küldetése ne maradjon folytatás nélkül, a világból a
mennybe való visszatérését követően az
Atya elküldi a Szentlelket, hogy ezentúl
ő segítse az Egyházat az evangélium további terjesztésében. Ebben az értelemben tehát a Szentlélek azért jön el,
hogy folytassa a Jézus által megkezdett
művet az Egyház közössége és tagjai
által.
A Szentlélek mindenre megtanítja
a tanítványokat. Mit értsünk ezalatt?
E szavak bizonyára azt jelentik, hogy a
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jézusi tanítás teljes megértésében segíti
a Szentlélek az apostolokat, az egyházi
vezetőket, az igehirdetőket és minden
keresztény embert. Jézus szavait
ugyanis nem elegendő félig-meddig
megérteni. Ahhoz, hogy követni tudjuk
őt és megtartsuk parancsait, szükséges
megértenünk azok mélyebb értelmét.
És ahhoz, hogy Krisztus szeretetéről
hiteles tanúságot tudjunk tenni a világban az emberek előtt, szükséges az irgalmasságban, a szenvedésben, a
kereszthalálban és a feltámadásban
megmutatkozó jézusi szeretet teljes
megértése. Ugyanakkor a Szentlélek az
igazságra is tanít, hiszen maga Jézus nevezi őt az Igazság Lelkének, aki elvezeti
a tanítványokat a teljes igazságra
(Jn16,12).
A Szentlélek eszükbe juttat mindent, amit az Úr mondott. Vegyük
észre ebben, hogy a Szentlélek nem egy
új tanítást kezd el hirdetni, hanem folytatja a Jézus által mondottakat. A Lélek
őrködik azon, hogy mindig ugyanaz a
krisztusi tanítás és maradandó evangéliumi igazság éljen tovább, amit az Úr
az apostolokra és az általa alapított
Egyházra bízott.

z Úr kijelentései arra ösztönöznek, hogy legyünk élő kapcsolatban a Szentlélekkel.
Ő segít minket abban, hogy megismerjük Krisztus igazságát, hirdessük
evangéliumát és tanúságot tegyünk
róla. Figyeljünk a Lélek sugallataira,
hiszen nem csak az Egyház nagy közösségét vezeti, hanem a krisztushívőket személyenként is. A Szentlélek
pünkösdi eljövetele egykor új korszakot nyitott a világ és az Egyház számára. Közelgő érkezése jelentse a mi
számunkra a lelki újjászületés idejét!
Öntsön belénk lelkesedést, adjon nekünk vigasztalást, teremtsen a szívünkben és a világban békét, nyerjük
el általa az örömöt és segítse keresztény hivatásunk teljesítését!

Odaadás és hűség

U

runk, Jézus Krisztus, te a Szentlélek
által minden korban kiárasztod szeretetedet az
emberekre.
Taníts engem a szeretet gyakorlására. 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 szavakat kíván, hanem odaadást és hűséget. Úgy akarok élni, ahogy te éltél, s
úgy akarok szeretni, ahogyan te szeretsz engem! Küldd el a Szentlelket,
hogy megtanítson az önzetlen és önfeláldozó szeretetre!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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