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Uram, a Vigasztalónak kell eljönnie, hogy tanúságot tegyen rólad. Mi ugyanis nem voltunk képesek teljesen 

felfogni mindazt, amit akkor jelentettél ki nekünk, amikor testben is közöttünk voltál. Az Isten a mi hitünk 

szerint a Szentháromság Istene, amelyből közvetlenül testben tapasztalhattuk meg a Fiút. A Fiú egy az 

Atyával, ezért a tanítványok – akárcsak mi is gyakran – értetlenül állnak a Vigasztaló elválasztása előtt.  

Miért nem volt velük, amíg a Fiú (aki egy az Atyával) közöttük volt és tanította őket? Miért kell a Fiúnak 

fizikailag eltávolodni a tanítványoktól, hogy a Vigasztaló eljöhessen? Az Igazság Lelke csak Jézus 

eltávozása után jön el? Eddig nem is volt elérhető a Földön az Isten szerinti igazság ismerete, átérzése? A 

reánk hullott lángnyelvek töltöttek csak el biztonsággal az Isten dolgaiban? Csupa olyan kérdés, amivel két 

évezrede birkózik a kereszténység. Az én gyakorlatias olvasatomban a Jézus-esemény maga a Vigasztaló. 

Mielőtt Jézus eljött volna, nem hathatott közvetlenül az emberre. Aki ma testben nem láthatja már Jézust, 

annak is lehet tapasztalata, lelki élménye az Atyáról, mert Jézus tettei és szavai, az evangélium ma is elérik 

azt, aki nyitott rájuk. Azok vigaszt találnak ezekben, akik állhatatosan keresik. Akik szenvednek az Isten 

ügyéért. Mert az Isten válasza a Világra Jézus feltámadásával eljutott az emberhez. Isten válasza maga a 

Vigasztalás, az Igazság, amelyhez jobban érdemes ragaszkodni, mint az élethez. A lélek megrendülését 

kiváltó erőszakos események és a test félelme miatt Jézus élőszóval is figyelmeztet, hogy mi várható, és 

amikor ezek bekövetkeznek, akkor fizikai biztonsággal is azonosulhassunk a Vigasztaló által sugallt 

hűséghez Isten országához.  

A történelemben először fogalmazódott meg Jézus ajkán, hogy a Világban magára maradt ember ugyan 

keresi az Istent, de ha nem az ő tanítása szerint és nem a Vigasztaló erejével, akkor Isten-kereső törekvése 

erőszakhoz vezet(het) és saját erőszakos indulatait indokolja azzal, hogy Istennek segít rendet csinálni a 

Földön azzal, hogy üldözi és megöli azokat, akiket Isten ellenségének vél. Jézus azzal, hogy elmondja mi 

várható, megerősít bennünket, hogy az életnél fontosabb a tanítás és a hozzá való hűséget és erőt adja 

nekünk a Vigasztaló által. A Vigasztaló soha nem indít erőszakra, ő az erőszakot szenvedetteket vigasztalja 

Isten országával!  

A Vigasztaló pedig csak akkor működhet bennünk, ha kérjük. Uram, ne féljünk kérni! És ha tanúságot 

teszünk Jézusról, előbb-utóbb kitaszít a világ. Amíg ki nem zárnak bennünket, addig lagymatag a tanúság-

tételünk…  

Adj erőt, Uram, hogy igazi jel legyek! 

 

Benyhe István, Budapest 

 

 

  


