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370. Jövel, Szentlélek Úr Isten ...

Jn 16,5-15

?? jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el 
hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm ?t hozzátok.? Jn 16,7

Azt hiszem, velem együtt  sokan elképzeltétek már, milyen lett  volna, ha 
akkor élünk, amikor Jézus it t  járt  a Földön. Milyen jó let t  volna enni a 
kenyerekb?l, amit  ?  szaporított  meg, milyen jó let t  volna látni, ahogy 
Lázár kijön a sírból, milyen szívesen hallgattam volna a Hegyi Beszédet 
Jézus szájából ott , a hegyen, a Genezáret i tó part ján! Sokszor most is úgy 
érezzük, hogy de jó lenne, ha it t  lenne Jézus, ha odaléphetnénk Hozzá, 
hogy beszélgessünk egy kicsit , ha megkérdezhetnénk, hogy ?  hogy lát ja 
ezt a járványhelyzetet például, milyen jó lenne?

Jó lenne? Jézus, miel?tt  elment err?l a Földr?l, azt mondta a 
tanítványainak, hogy ?jobb nektek, ha én elmegyek!? Micsoda vigasztalás 
ez? Hogy lehetne jobb, ha elmegy az, aki mindenné lett  a tanítványok 
számára, akiért  mindent otthagytak, akiért  most készek az életüket is 
odaadni? Hogy lehetne jobb?

Mennyire más Isten gondolata, mint az emberé! Pedig mi milyen 
logikusan, okosan végiggondolunk mindent, mindent eltervezünk, csak 
legtöbbször épp Istent hagyjuk ki a terveinkb?l. A tanítványok arra 
gondoltak, hogy jó így Jézussal együtt  lenni, jó lesz Vele együtt  uralkodni 
az új, megváltott , megszabadított  Izraelben.

De Isten terve nem ez volt ; Jézus uralkodását nem egy palotában kezdi 
meg egy katonai puccs után, hanem a kereszten, ahol mérhetet len, 
kimondhatat lan szenvedések árán gy?zte le a b?n uralmát. Aztán megint 
csak Isten terve szerint harmadnapra feltámadott , legy?zte a halált  mint 
utolsó ellenséget ? örökre. De még it t  sincs vége, mert Isten terve szerint 
Jézus felment, visszament az Atyához. Aztán úgy tér vissza, hogy soha 
többé ne legyünk egyedül, hogy ne csak néhány ember kiváltsága legyen 
a Vele való találkozás, elküldi Isten az ?  Lelkét.Jobb, hogy nincs it t  
testben Jézus? Igen, mert így Lelke által bennünk él, olyan közel van 
hozzánk, amilyen közel nem tudna lenni, ha a Földön élne. És Lelke által 
munkálkodik a világban és munkálkodik bennünk is. Vezet minket, ha 
hagyjuk, ha el tudunk szakadni a saját logikus, jól elgondolt  terveinkt?l, és 
belesimulunk az Isten jó és tökéletes tervébe.

SEGÍ TSÉG AZ I MÁDSÁGHOZ

ÉNEKELJÜNK
464. Jöjj, királyom, Jézusom ...

Drága Úr Jézus! Bocsáss meg nekünk, hogy mi mindig mindent jobban 
tudunk, és nehéz nekünk téged követni. Bocsásd meg, hogy sokszor a 
szavadnak sem hiszünk! Kérünk Téged, hogy tudjunk a Szentlélek 
jelenlétében élni, hogy így tudjunk követeid, küldötteid lenni a világban, 
és így tudjuk hirdet i az örömhírt  mindenkinek. Segíts, hogy Lelked által 
megtaláljuk helyünket a Te tervedben, megtaláljuk, hogy mi a feladatunk 
ezen a világon! Ámen

ÁLDÁS

Kegyelem nektek és békesség Istent?l, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól!

?Ugyanígy t i is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus 
teste által, hogy másé legyetek: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy 
gyümölcsöt teremjünk Istennek.? (Róm 7,4)
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