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

Az Igazság Lelke

A

húsvéti időszak vége felé közeledve arról olvasunk az evangéliumban, hogy Jézus megígéri övéinek a
Szentlelket, akinek eljövetelét a húsvéti
időt lezáró pünkösdkor ünnepeljük. Ezt
mondja: „Kérni fogom az Atyát, és ő
más Vigasztalót ad majd nektek: az
Igazság Lelkét, aki örökre veletek
marad.”
Miért fontos számunkra a Lélek velünk maradása? Ha a Szentlélek nincs
jelen az Egyházban és a hívekben, akkor
Isten végtelenül messze van tőlünk és
nem érezhetnénk jelenlétét, szeretetét.
Ha a Szentlélek nincs jelen, akkor Jézus
csak egy múltbeli személy, akinek tanítását már régen elfelejtette volna mindenki. A Szentlélek nélkül az
evangélium holt betű volna csupán, nem
értenénk meg annak üzenetét, nem válhatna életté bennünk. Ha a Szentlélek
nem lenne jelen korunkban, akkor az
Egyház csupán intézmény volna és nem
tudná az emberek üdvösségét szolgálni.
Ha nem a Szentlélek indítana minket az

evangélium terjesztésére, akkor a hit hirdetése üres reklámként hangzana. Ha a
Szentlélek nem szállna le közénk, akkor
a szentmise régmúlt idők egyszeri eseményére való emlékezés volna és nem
az Úr szüntelenül megújuló áldozata.
Ha a Szentlélek nem indítana minket
igaz és őszinte bűnbánatra, akkor farizeusok gyülekezete volnánk. Ha Isten
Lelke nem gyújtaná meg bennünk újra
és újra a keresztény élet és tanúságtétel
lángját, akkor legfeljebb Isten parancsainak szolgalelkű teljesítői lennénk.

Kérnünk kell tehát az Atyát, hogy
küldje el hozzánk a Szentlelket! Kérnünk kell Jézust, hogy ígérete szerint eljöjjön hozzánk, betöltse lelkünket a
Szentlélek. Kérnünk kell, hogy szüntelenül velünk maradjon, velünk legyen a
Lélek. Mert ha a Szentlélek velünk van,
akkor folytonosan megszületik, megvalósul bennünk és köztünk az Isten országa. Ha a Szentlélek velünk van, akkor
tudunk figyelni Istenre, az ő útmutatásaira. Ha a Szentlélek velünk van, akkor
érezni fogjuk a feltámadt, az élő Krisztus jelenlétét.

Pártfogónk, a Szentlélek

Szenteld meg életünket!

A

U

z eljövendő Szentlelket Jézus Vigasztalónak és az
Igazság Lelkének nevezi.
Az eredeti görög szövegben a Paraklétosz kifejezés szerepel, amely nem Vigasztalót jelent, hanem azt a személyt
jelöli, akit valaki mellé állítanak azért, hogy az ő segítségére
legyen valamilyen ügyben, inkább tehát ügyvédnek vagy
pártfogónak nevezhetnénk. Ilyen értelemben áll mellénk a
Szentlélek. Jézus azért ígéri meg és azért küldi el nekünk a
Szentlelket, hogy távozása után is legyen pártfogónk, aki
segít minket. Az Úr így biztosítja azt, hogy mennybemenetele után is köztünk maradhasson Szentlelke által. Az
apostolokhoz hasonlóan várjuk imádkozva Jézus ígéretének beteljesedését, várjuk a Szentlélek eljövetelét!
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runk, Jézus Krisztus! Te azt mondtad, hogy a Lélek
örökre velünk marad.
Hisszük, hogy a Szentlélek közösséget teremt Istennel,
az Egyházzal és az Egyház tagjai között. Hisszük, hogy a
Szentlélek Isten ereje bennünk. Az általad küldött Lélek
nem a földi dolgok szeretetére tanít, hanem az örökkévalókra irányítja figyelmünket. Azzal a vággyal várjuk a pünkösdi Szentlelket, hogy élő közösséget teremtsen,
megszentelje életünket és az örök életre segítsen minket!
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