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Pártfogót adott a Lélekben 

 

Felettébb érdekes hangulat lehetett az utolsó vacsora termében. A népszerűségnek örvendő Mester és a 

tanítványai előre tekintenek. Jézus már világosan látja, hogy nincs tovább igehirdetés! Most a helytállás, a 

meghirdetettek megélése következik. A tanítványai értetlenkednek, Jézus pedig a világos beszédével 

próbálja felkészíteni őket a továbbiakra. Amikor elkövetkezik számukra is az üldözés órája, emlékezniük kell 

arra, amit a Mester mondott. Tudniuk kell, hogy nem teljesedhet be rajtuk más, mint amiről már Jézus 

beszélt nekik. A tanítványokat kitaszítják a zsinagóga közösségéből!  

Kezdetben a tanítványok nem szakították meg a kapcsolatot a zsinagógával, általában a zsidó gyülekezeti 

élettel. Mint már az ApCsel. tanúskodik, hogy a zsinagógákban nem tűrték a tanúságtételt, megtapasztalták 

az üldözést, a börtönt. Eleddig nem beszélt a világ gyűlöletéről, mert velük volt és védelemül szolgált a világ 

gyűlöletével szemben. Most, hogy eltávozik a tanítványok saját veszélyeztetettségüket látják és 

értetlenkednek: miért is megy el?! Vigasztalja őket, hogy a Segítőt, a Pártfogót /Paraklétoszt/ elküldi. A 

Paraklétosz Jézus művét folytatja, amikor a megtérés útjára utasítja a világot. A Szentlélek műve lesz az, 

hogy feltárja a bűn, az igazság és az ítélet valóságát. A világ bűne, hogy nem hisznek Jézusban, az egyéb 

bűnök ebből következnek. Feltárja az igazságot, hogy Jézus az Atyához megy: éppen a halála által győzi le 

a világot! Megmutatja az ítéletet: minden ellenkező látszat ellenére a világ /fejedelme/ már elnyerte az 

ítéletet, amikor Jézus diadalmaskodott fölötte. 

Jézus Pártfogót adott a Lélekben. Általa lehet bizonyságot tenni a világban. Ha a Lélek szerint élek, 

bizonyítom, hogy Jézusban nem hinni vétek. Ha a Lélek szerint élek bizonyítom, hogy mi az Istennek tetsző 

élet. 

A Lélek munkálkodik bennem? Vagy mindenkor csak várom? Igénybe veszem a Jézus ígérte segítséget, 

vagy mindent a magam akarata szerint akarok megtenni? Akarok a Lélekkel naponta szoros kapcsolatba 

kerülni? Keresem, hogyan a kapcsolatot? 

 

 

 


