
Az evangélium szavai elbővölnek, 
mert igazak. Az szól általuk, aki ma-
gáról azt állította: „én vagyok az 
igazság” . Feltárja elıttünk Isten 

végtelen titkát, és felfedi 
szeretet-tervét: az 
emberiséget meg akarja 
ajándékozni az Igaz-
sággal. 

Hogyan érthetjük meg az igazságot, 
és hogyan élhetjük teljességében?  
Jézus maga is tudja, hogy nem bírjuk 
el ennek a „súlyát”. Ezért az utolsó 
vacsorán, mielıtt visszatért volna az 
Atyához, megígérte tanítványainak, 
hogy elküldi Lelkét, aki megmagya-
rázza igéit, és segít életre is váltani. 
Az egyház történetét úgy is tekinthet-
jük, mint Jézus misztériumának és az 
általa mondott igéknek fokozatos és 
egyre mélyebb megértését. A Lélek 
többféleképpen vezeti az egyházat 
ezen az úton: a hívık szemlélıdése 
és tanulása révén, a szentek karizmá-
in keresztül és az egyházi tanítóhiva-
tal segítségével. 
 
A Lélek szól a hív ık szívében is, ott 
lakozik, hallatja „hangját”.  
Újra és újra arra ösztönöz, hogy meg-

bocsássunk, szolgáljunk, 
ajándékozzunk, szeressünk.  
Megtanítja, hogy mi a jó, és mi 
a rossz. Emlékeztet az élet 
igéire, melyeket az evangélium 
hónapról hónapra ültet belénk, és 
segít, hogy éljük ıket. 
 
Hogyan éljük ezt az igét? 
Úgy, hogy a Szentlélek iránti 
készségünkben, aki vezet, 
figyelmeztet és ösztönöz, 
hallgatunk arra a „hangra”,  
amely bennünk szól. 
A kereszténynek a Szentlélek 
késztetései szerint kell járnia. 
 
Hogy jobban megértsük és 
felerısítve halljuk ezt a 
„hangot”, éljünk egységben 
egymással. Így elsajátítjuk azt a 
képességet, amivel nemcsak a 
bennünk szóló hangot halljuk, 
hanem a köztünk lévı 
Feltámadottét is, amikor egyek 

vagyunk benne. 
 

 
Amikor hallgatunk 
„arra a hangra”, 
észrevesszük, 
hogy sokkal 
jobban haladunk 
a tökéletesség 
felé: hibáink 
lassan-lassan 
eltőnnek, és 
átadják helyüket 
az erényeknek. 

Az osztályunkban 
van egy arab fiú, akit gyakran 
kigúnyolnak az elvei és 
gondolkodásmódja miatt. Én 
kezdetben közömbös maradtam, 
nehogy a többiek engem is 
kigúnyoljanak. De megértettem, 
hogy ez hiba. A problémámat 
elmondtam a „Gyerekek az 
egységért” csoportunkban. Így 
megértettem rögtön, hogy 

másként kell viselkednem. Lassan-
lassan közeledni kezdtem ehhez az 
osztálytársamhoz, aki ekkor már eléggé 
maga alatt volt, mert rosszul ment neki 
az iskola. Láttam, hogy nagyon örül 
neki, ami bátorított engem is. Egy szép 
barátság alakult ki vele.  
Osztálytársaim kezdetben kritizáltak, de 
ugyanakkor tisztelték a döntésemet. 
Nemsokára egy kis csoport csatlakozott 
hozzám, mert meg szerették volna job-
ban ismerni ezt a fiút, akit ekkor már 
senki sem gúnyolt ki. Néhányan segítet-
tünk neki a feladatai megoldásában.  
Egy nap meghívott engem hozzájuk, és 
megismertem mindazokat a nehézsé-
geket, amiben él. 

(Francesco – Olaszország) 
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Az igazság Lelke 
elvezet titeket a 
teljes igazságra.” 

 (Jn 16,13) 

Hallgatni 
„arra a hangra”  

Kivágni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behajtani négy 
részre 
függılegesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behajtani két 
részre 
vízszintesen 

„Mikor Jézus közöttünk van” 


