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Átadja helyét a Szentléleknek 

 

Az Apostolok Cselekedeteiből látszik, hogy milyen dinamikus az ősegyház élete. Pál rövid idő alatt alapít 

közösségeket, aztán visszatér hozzájuk, helyre igazítja őket, megerősíti őket hitükben, levelekkel segíti őket. 

Antióchiában van, innen indul 3. útjára. A mai olvasmány középpontjában nem is ő áll, hanem Apolló. 

Alexandriából származott, ahol virágzott az Ószövetség görög filozófia segítségével történő magyarázata. A 

tudományok centrumának számított az ókorban. Apolló nyitott kora tudományos világa és az új szellemi 

irányzatok iránt. Ott szerezte meg az Írások értelmezésében való jártasságot és ékesszólást. Hallott 

Keresztelő Szent Jánosról és a keresztényekről. Lelkes tanító, aki kész volt megosztani tudását másokkal. 

Tehetsége alázattal párosult. Jézushoz és Pálhoz hasonlóan a zsinagógában tanított. A pontuszi 

származású zsidó sátorkészítő házaspár Priszcilla ás Aquila is hallgatja őt és kiegészíti ismereteit. 

Valószínű, hogy meg is keresztelkedett, mert Korintusba már testvérként küldik tovább, hogy ott is hirdesse 

az örömhírt és érvekkel bizonyítsa Jézus messiás voltát.  

- Ismerem-e Jézus tanítását?  

- Felhasználom-e talentumaimat az örömhír hirdetésére?  

- Elfogadom-e a kritikát? 

A mai evangéliumban Jézus, aki az Atyától jött és az Atyához tér vissza, búcsúzni készül. Átadja helyét a 

Szentléleknek. Ő más formában lesz övéi között. Akkor nem kérdeznek tőle, mert minden magától értetődő 

lesz a vele való közösség révén. Az ő nevében való kérés jelenti a szándéka szerint való kérést és az ő 

megváltó művére való hivatkozást. Akinek az imáját meghallgatják, megtapasztalja Isten jelenlétét, erejét, és 

ezáltal teljes lesz az öröme. Jézus nyíltan beszél. Ő maga szól a Szentlélek által. Övéi megértik, mert 

megváltoztak, a Szentlélek által újjá születtek. Krisztus egy az Atyával, a hívők egyek Krisztussal. Nincs 

szükség közbenjáróra. Az Atya meghallgatja a tanítványokat, mert szereti őket. Látják és hiszik, hogy Jézus 

az Atyától jött és az Atyához megy vissza. Közben teljesítette küldetését.    

- Bizalommal fordulok-e imámban az Atyához?   

- Nyitott vagyok-e a Szentlélek indítására?  

- Milyen örömeim vannak?  

 

Butsy Lajos fertőrákosi plébános 

 

 


