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Jézus búcsúzik tanítványaitól az utolsó vacsorán. Két érzelem mozoghat benne. Egyrészt végéhez közeledik
testben leélt földi küldetése és boldogan térhet haza az Atyához. Az életét leélte, megmutatta, hogy milyen
az ember a Teremtő szándéka szerint, és átadta a tanítványoknak, ami átadható. Másrészt emberileg
aggódik a tanítványokért, aggódik saját szenvedése miatt is. Még hátra van a lezárás – az élet lezárása, a
pokolra szállás és csak utána jöhet a boldog színről színre látás az Atyával. Most még meg kell nyugtatni a
tanítványokat, még egy kicsit tanítani kell őket Isten Szentháromságos életéről. Jó tudnia, hogy amikor
visszatér az Atyához, továbbra is lesz segítségük a tanítványoknak, továbbra is lesz kire támaszkodjanak.
Elküldi Lelkét. Ő majd tovább csiszolgatja a tanítványok lelkiismeretét, tovább erősíti őket az Ország
építésében.
Miről tanít a Lélek? „A bűnről, az igazságról és az ítéletről.”
A bűn: Nem hittek bennem. Nagy különbség valamit elhinni és valamiben-valakiben hinni. A „valamit elhinni”
mindössze annyit takar, hogy elhiszem, hogy létezik. Nem feltétlen engedem be az életembe, nem feltétlen
engedem, hogy megérintsen. Ha valamiben vagy valakiben hiszek, az azt jelenti, hogy teljesen átadom
magam neki, ráteszem az életem. Hiszek-e Jézusban? Ráteszem-e az életem?
Az igazság: Az Atyához megyek. Igen, Jézus elénk élte az életet, megmutatta, hogyan éli az ember az életét
a Teremtő szándéka szerint. És egyben azt is megmutatta-elmondta, hogy ha vele egyek vagyunk
életünkben (lét-, magatartás- és sors-azonosság), egyek leszünk az Atyával való találkozásban is.
Mennyiben vállalok azonosságot Jézussal az életemben?
Az ítélet: A világ fejedelmét már elítélték. Jézus nem dualista gondolkodó. Nem hisz a jó és a rossz örökös
harcában, ahol bármelyik félnek még esélye van a győzelemre. Jól tudja, hogy ez már egy eldöntött
küzdelem, egy lefutott meccs. Az időben még érzékeljük a szélsőségeket, de a végén minden teremtmény
Istenben egyesül. Bizonyos vagyok-e Isten végtelen szeretetében, ami a szeretetben leggyengébb
teremtményt is képes magához szeretgetni?
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