
 

 
„Vegyétek a Szentlelket, és legyen ott a szívetek érzéseiben, 

és a gondolataitok születésénél. 
Legyen ott a Szentlélek veletek minden nap. Vegyétek Őt, és 

vigyétek magatokkal. 
Jézus ajándéka Ő, Jézus Lelke.” 
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Vegyétek a Szentlelket! - Jézus rálehelt a tanítványokra és ezt mondta. Belépett 
közéjük. 
Itt van közöttünk is, és nekünk is ezeket a szavakat mondja ma: Vegyétek a 
Szentlelket! 
Vegyétek Őt a kezetekbe, és vigyétek magatokkal!  
Igen, legyen ott a Szentlélek a kezetek mozdulataiban! 
Vegyétek a Szentlelket, és legyen ott a szívetek érzéseiben, és a gondolataitok 
születésénél. 
Legyen ott a Szentlélek veletek minden nap. Vegyétek Őt, és vigyétek 
magatokkal. 
Jézus ajándéka Ő, Jézus Lelke.  
És hogy mit cselekszik a Lélek? Mit tesz az életükkel, a lelkünkkel? 
Jézus így köszöntötte a tanítványokat, mielőtt e szavakat mondta: Békesség 
nektek! 
És Jézus köszöntésének igazsága, ezeknek a szavaknak a valósága az Ő Lelke. 
Mert Jézus Lelke a Béke. 
Az a Béke, akit a világ nem adhat meg. Az a Béke, amelyet Jézus hozott el.  
Nem a világ Lelke Ő, de azért jött, hogy betöltse a világot,  
hogy megújítsa, hogy ezen a világon a békesség, a szeretet békéje uralkodjék. 
A békét adja a mi lelkünknek, mert Jézus Lelke a megrendíthetetlen Erő. 
Ő az a biztonság, amely biztonságot nem fenyeget a félelem, és nincs 
aggodalom benne. 
Hiszen az Ő hatalma, Jézus Lelkének ereje minden erő és minden uralom felett 
áll,  
ellene senki nem állhat.  
Ha Jézus Lelke ott van a szívedben, a szívedben nincs félelem többet, nem kell 
rettegned,  
és nem kell aggodalmaskodnod, holnap mibe öltözzél, vagy honnan lesz a 
holnapi étel, 
mert Jézus Lelke az Örök Kenyeret adja neked, az Örök Életet. 
És Ő valóban megnyugtatja a szívet, biztonságot ad. Békesség nektek! 
A Békesség Lelke legyen veletek, Őt vegyétek - mondja Jézus. 
S hogy megértsük az Ő hatalmának titkát, Jézus Lelkének erejét és békéjét,  
azért Jézus azt mondja a tanítványoknak:  
Menjetek el az egész világra, úgy, ahogy én jöttem az Atyától, úgy küldelek 
titeket. 



Nem arra küldelek, hogy uralkodjatok a népeken, vagy urai legyetek 
egymásnak. 
Nem arra küldelek titeket,  
hogy győzzétek le a hatalmasságokat, és legyetek erősebbek az erőseknél, 
arra küldelek titeket, hogy bocsássátok meg a vétkeket. 
Ha vétkeznek ellenetek, ti mondjatok áldást, áldást az átkozókra, 
és ha megdobnak kővel, kenyérrel viszonozzátok. 
Legyetek jók mindenkihez, akik nem érdemlik meg, a gonoszaknak tegyetek jót.  
Legyetek irgalmasok! Vegyétek az Irgalmasság Lelkét! 
Mert a Lélek, Jézus Lelke a gyengédség Lelke. Jézus Lelke a gyógyító Kenet. 
Ő nem töri el a megroppant nádat, és a sebest éppé teszi. 
És ha bennetek van Ő, az Irgalom Lelke, akkor ti gyógyulása lesztek ennek a 
világnak, 
akkor bocsánatot adtok és áldást, és kenyeret osztotok,  
és ez lesz a ti hatalmasságtok: szolgáltok mindenkinek. 
És ez a hatalom, ez a ti uralkodástok: az irgalom szelídsége, ez a megtörhetetlen 
béke. 
Ennek a biztonságnak nincsen ellenfele. 
S ha megvalósul bennetek Jézus békéje, akkor megtörténik, ami történt ott,  
ahol együtt voltak a tanítványok, ahova belépett Jézus az estén: öröm töltötte el 
a tanítványokat. 
Öröm lesz a ti szívetekben, olyan öröm, amilyet a világ nem adhat, 
olyan öröm, amely örömben nincsen bánat, olyan öröm, amelyben a fájdalom 
könnyei is ragyognak, 
mert hirdetik a békét, azt a biztonságot, amely biztonságot az irgalom ereje ad a 
szívnek. 
Azt a biztonságot, amely biztonságot nem rendíthet meg senki ellenfél.  
Öröm töltötte a tanítványokat. Az Öröm Lelkét lehelte reájuk Jézus, 
az Öröm Lelkét adja Ő nekünk, nyújtja, hogy vegyük Őt a kezünkbe, igen, 
fogjuk meg, öleljük át,  
és vigyük a szívünkben, vigyük haza az otthonainkba a békét, az irgalmasságot, 
teljék meg örömmel az életünk minden napja, minden találkozásunk teljék meg 
Lélekkel. 
Ó, milyen Lélek vagy Te, Jézus Szent Lelke! Ó, milyen Lélek vagy Te!  
Megújítod a világot. Te valóban új vagy, nem olyan, amilyen ez a mi világunk. 
Te valóban új vagy, valóban égi, az Atya Szülötte, a Fiú Lehelete. 
Igen, Te, ó Szent Lélek, Te újjáteremted a mi szívünket,  
és a kezünk mozdulata, minden tettünk új lesz Tebenned,  
minden cselekvésünk béke és örvendezés lesz, minden mozdulatunk a szelídség 
simogatása. 
Igen, Teáltalad mi gyógyulás leszünk ennek a világnak, 
mert kiáradsz a mi kezünk által, és újjáteremted a mindennapokat, 
ragyogóvá teszed, és nem lesz alkony. 



Este volt akkor, amikor történt mindez, esteledett, de az az este nem volt alkony 
többet, 
hanem annak a Hajnalnak ragyogó fénye tündökölt benne, aki feltámadt és 
örökké él, 
él tibennetek, a ti minden mozdulatotokban él a Szeretet, az Irgalom jósága 
születik meg. 
Ezért mondta Jézus, hogy megszülessék a béke, hogy öröm legyen, 
megtörhetetlen örvendezés,  
hogy újjáteremtse ezt a világot, hogy égi legyen minden nap, mennyei, hogy 
legyen szeretet. 
Ezért mondotta Jézus: Vegyétek a Szentlelket! Ezért mondja nekünk tehát. 
Vegyük Őt a kezünkbe, valóban vigyük haza magukkal, legyen telve az élet 
Jézus Lelkével, 
legyen telve a Béke Lelkével, legyen telve irgalommal és szelídséggel,  
legyen telve a szolgálat örömével. S akkor fényes lesz minden nap,  
fényes és örömmel teljes, és ezt az örömet nem veszi el tőletek senki sem, 
mert ez az örvendezés, Jézus Lelkének élete bennünk, örök élet, a mi 
üdvösségünk. 
Ámen. 
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