
MÁJUS - 3. elmélkedés 
 

BENNEM TALÁLJATOK BÉKÉT 
 
Szentírási idézet: Jn 14,23-27 
 
„Jézus azt felelte neki: »Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és 
lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg igéimet. Az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az 
enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A Vigasztaló pedig, a 
Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 
mondtam nektek. Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék szívetek és ne féljen.” 
 
Bevezető ima: Uram, Jézus! Hála neked a lehetőségért, hogy ebben az elmélkedésben Veled találkozhatok. Tudom, 
hogy itt vagy velem, amikor imádságos lélekkel, rád figyelve olvasom az elmélkedés gondolatait, és szólsz hozzám 
rajtuk keresztül. Adj nyitott szívet, hogy meghalljam tanításodat. Küldd el Szentlelked, hogy ő imádkozzon bennem. 
 
Kérés: Segíts növekednem a Te szeretetedben, Uram! 
 
Elmélkedés: „Ne nyugtalankodják szívetek és ne csüggedjen!” A gondolatokkal folytatott harc a lelki küzdelmek egy 
fontos területe. Sokszor vannak olyan gondolataink, melyek nyugtalanságot, elkeseredést, félelmet keltenek bennünk. 
Ilyenkor a küzdelem abban áll, hogy Isten tanításait állítsunk szembe velük, amelyek az örök boldogság békességét 
biztosítják. Boldog az az ember, aki tegzét a jó gondolatok nyilaival tudja megtölteni, vagyis hitre alapozott szilárd 
meggyőződésekkel, melyek táplálják és megerősítik a szívét megpróbáltatás idején. Ezt a meggyőződést nem emberi 
megfontolásokra alapozzuk, hanem a hit bizonyosságára, amely Isten igéjéből fakad. Jézus világosan megmondta, hogy 
a békét nem a világ adja: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.”  
„Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.” Ha úgy keressük a békét, ahogyan a világ keresi, ha olyan feltételeket 
akarunk teljesíteni, melyeket a környezetünk sugall: hogy minden rendben legyen, minden vágyunkat ki tudjuk 
elégíteni, stb., akkor biztosan nem fogjuk lelkünk békéjét megtalálni. Amikor az Úr kimondja, hogy békességet hagy 
ránk, az ő békéjét adja nekünk, az isteni ige: ugyanolyan teremtő ereje van, mint annak a szónak, amely a semmiből 
eget és földet hozott létre, vagy lecsendesítette a vihart, meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat. 
Sokszor azért nem tudjuk befogadni Isten békéjét, mert hiányzik belőlünk a hit. 
„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja.” Az elmélkedésben leírt belső békét nem 
találhatja meg minden ember, mert ez attól függ, hogy milyen az Istennel való kapcsolatunk. Aki ellenáll Istennek, 
menekül előle, vagy nem akarja elfogadni Isten követelményeit, az nem élhet belső békében. Amikor valaki Isten 
közelében él, szereti és kívánja szolgálni az Urat, a démon szokásos stratégiája, hogy megpróbálja elvenni szívének 
békéjét, Isten viszont a segítségére siet, hogy visszaadja neki. Azonban ez a törvény megfordul olyan ember esetében, 
akinek szíve távol van Istentől, közömbösségben és bűnben él: a gonosz megpróbálja megnyugtatni, fenntartani benne 
a hamis lelki nyugalmat, az Úr viszont, aki üdvösségre és megtérésre szeretné vezetni, nyugtalanítja a lelkiismeretét, 
hogy így elvezesse a bűnbánatra. Nem élhetünk valódi békességben, ha távol vagyunk Istentől, ha legbensőbb 
akaratunk nem irányul őfelé. „Magadnak teremtettél, Uram, minket, és szívünk nyugtalan, amíg meg nem nyugszik 
benned.” (Szent Ágoston)      
 
Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm neked, Jézus, hogy minden emberi vágyadnak kész voltál meghalni azért, hogy a Te 
békédet adhassad nekünk. Légy segítségemre, hogy szívem mélyéről vágyjak a Te békédre, mellyel át akarod járni 
lelkemet. Segíts, hogy ez a vágyam a neked való szüntelen engedelmességre vezessen! 
 
Elhatározás: Végiggondolom imában, hogy milyen világi vágyaim azok, amik akadályozzák a lelki békességemet, és 
igyekszem lemondani róluk. 
 


