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„TEGYETEK TANÚSÁGOT RÓLAM” 

Jézus felment a mennybe, de ez nem azt jelenti: kiment a világból, vagy magukra hagyta az övéit egy 
csomó paranccsal: csináljátok, ahogy tudjátok! Szó sincs erről! Először kapjuk az Ő Szentlelkét, aki 
belülről irányít — „az én vezérem bensőmből vezérel” —, és az Ő Lelke és igéje által ITT VAN 
VELÜNK lépten-nyomon. 

Jézus tanúságtételre hív. HITELES, baráti tanúságtételre, ami abban a tudatban és élményben 
gyökerezik, hogy ismerjük Őt, vele vagyunk, az Ő csapatában játszunk. Nem árul viszont 
zsákbamacskát, nem hiteget abban a reményben, hogy így népszerűek és mindenki – főleg a 
hatalmasok vagy a lélektelenek – által kedveltek leszünk. A küldetés teljesítéséhez és a 
következmények viseléséhez ERŐSÍTÉST NYÚJT a Vigasztalás, az Igazság lelke által. Ez minden, 
amire szükségünk van Istentől, az emberi dimenzió pedig a közösségben rejlik. A közös 
szívdobbanás, a szeretet-alapú bizalom, a testvérbaráti kéznyújtás, a verbális, fizikális és mentális 
egymást segítés viszi ELŐRE közös dolgainkat. 

Napjainkban annyi igazságtalanság van a világban, annyi mellébeszéléssel találkozhatunk, aminek 
semmi köze a lényeghez és az élethez. Ennek ellenére közös VÁGYUNK: a szép és igaz élet. Vajon 
van olyan igazság, ami mindenkinek jó, ami mindenkinek szól? Vagy mindenkinek meg kell találnia azt 
az igazságot, ami őt közelebb viszi Istenhez? Weöres Sándor írja: „Az igazság sosem az emberiséget, 
mindig csak az egy-embert válthatja meg.” A másik igazsága nem az én igazságom. 

Miben kell változnom, ha szeretném, hogy a Szentlélek várása ERŐSÖDJÖN bennem? Élesszem fel 
a vágyat: át szeretném adni magamat a Szentléleknek, hogy az Ő ereje, tüze működhessen 
gyöngeségem helyett. Törekedjek örömmel IGENT mondani azokra az életemből adódó helyzetekre, 
amelyekben bosszankodni, aggodalmaskodni, irigykedni, halogatni szoktam.   
Merem-e hinni, hogy Istennek az a terve rólam, hogy SZENT legyek, és így tegyek tanúságot a 
környezetemnek?   
Felelősnek érzem-e magam másokért? Van-e valaki a szívemben, akit Istenhez próbálok vezetni?   
MA küld Jézus, hogy a Szentlélek erejében vigyem a szeretetét. 
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