
2014. 07. 13. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek. 5. Vigasztal. 

Lekció: „Én az igazat mondom nektek: Jobb nektek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig 

elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. És amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem 

hisznek én bennem; És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem; Ítélet tekintetében pedig, hogy e 

világnak fejedelme megítéltetett”. (János 16,7–11) 

Textus: „Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja 

mindazokat, a miket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a 

világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:26–27 Károli) 

Kedves Testvérek! 

Hogyan, miben segít a Lélek – ez a mai az 5. igehirdetés. Múlt héten: élő reménységre vezet – ami 

egyedül Krisztusban van; ami az életünk folyamán Isten vezetése által kpróbált reménység; mindenkor 

számonkérhető és állhatatos; és amely üdvösségre szól, egyedül onnan értelmezhető. Azzal fejeztük be:  

 
NE KÉTELKEDJ – TÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBE – HAGYJ MINDENT ISTEN KEZÉBEN – 

VÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBŐL.  

Azt olvassuk az ószövetségben, hogy az igét felírták az ajtófélfákra, ahol ki és be jártak minden nap 

sokszor, hogy lássák, hogy emlékeztesse őket Isten igéjére, igéreteire. Jó lenne, ha lennének nekünk 



is ilyen ajtófélfáink. Nekem az írósztalomon van egy ilyen üzenőfal féle, kitűzős lehetőség. Oda tettem ki 

ezt a néhány szót – hogy mindig emlékeztessem magam, és ott legyen a szemem előtt. Vannak, akik a 

hűtőszekrényre raknak ki egy-egy igét, vagy igei gondolatot. Azt gondolom, hogy ez fontos! Éppúgy, 

mint a napi igeolvasás. Minden nap kapok egy e-mailt a Csendes Percektől, a napi áhítattal; Facebook 

üzenetet, rajta a Bibliolvasó Kalauz; vagy a napi ige. És ezen felül, ami nekem szól, amire tudom, hogy 

figyelmezetetnem kell magam, mert elcsüggedek, mert elfelejtem, mert eltérít a Sátán – oda teszem, ahol 

mindig látom.  
Meg a gyerekek is, és akik hozzám jönnek. Hitvallás is.  

Mert ma arról lesz szó, hogy a Szentlélek Isten vigasztal, bátorít, erőt ad, mellénk áll és ott is 

marad! János apostol evangéliumában nevezi így a Szentlelket: Parakletos – segítségül hívott, 

közbenjáró, segítő, vigasztaló, szószóló. Parakaleo igéből képzett – odahívni, meghívni; vigasztalni, 

bátorítani, barátságosan bíztatni, segítségül hívni, passzív formában: megvigasztalódni. Károli Gáspár 

úgy fordítja: a „Vigasztaló”. Az újfordítás: a „Pártfogó”. Mind a kettő igaz – és még azoknál sokkal 

több.  
Hogyan végzi ezt el? Mit mond erről a mi Urunk, Jézus Krisztus a János evangéliumában?  

1 Jézus nevében küldi az Atya! „…akit az én nevemben küld az Atya”. Itt is, mindenhol, mindenben, 

mindekor – Jézus Krisztus szabadítása van a középpontban! A Szentlélek Jézust dicsőíti! Amikor 

pünkösdkor Péter és a többi tanítvány előálltak – minden Jézus neve dicsőítésére, az ő Megváltó tette 

hirdetésére, Isten bűnbocsátó kegyelme terjedésére történt. Ez ma sincs másképp! Azaz, ha 

másképpen van, akkor az céltévesztés – azaz bűn. Akárki, aki igazi, élő vigasztalást, bátorítást, 

segitséget kap, az csak a mi Pártfogónk által van. Jézus Krisztus a mi pártunkat fogja, hiszen 

miértünk adta oda magát!  

Mi pedig az imádság által hangolódhatunk rá Isten Szentlelkére, aki Jézus szabadítását közli, teszi 

számunkra aktuálissá, életté. Átformál általa teljesen minket (nem a körülményeket!).  

 
AZ IMÁDSÁGBAN A SZÍV FONTOS NEM A SZAVAK.  



Egyszer volt valaki, akit Isten szólongatott, és ő már nagyon sokat tudott róla. Megszerette az igét 

hallgatni, mert sok-sok igazság volt benne, mert érezte benne a Lélek munkáját, és tudta, hogy igazság. De 

nem adta át magát neki. Imádkozott – de félszívvel. Nem úgy adta magát – ahogyan Jézus adta magát 

érte: feltétel nélkül, teljesen. Nem, ő nem adta magát teljesen. Ez is egy lett a nagyon szép és értékes 

tanítások közt, amikkel életében eddig találkozott, és amikben szépet és jót talált. Jézus hívta – és ő 

nemet mondott – és kívül maradt. Közel, de kívül. Te hogy vagy vele? Övé-e már a szíved? Így 

fordulsz-e felé? Ilyen élő-e már a kapcsolatod vele? Jézus most is hív!  

2 Mert ha igen, ezután mondja azt az ige: „Mindenre megtanít majd titeket” – a Vigasztaló, vagy 

Pártfogó. Mire tanít meg? Szívünkbe vési, lelkünket, elménket, gondolkodásunkat áthatja Isten igéje.  

 

 
Azért, hogy ilyen imádság lessen a szívünkben: URAM NEM VAGYOK KÉPES EZT LEGYŐZNI, DE 

NEM HÁTRÁLOK MEG! ERŐSÍTS MEG MOST A SZENTLÉLEK ÁLTAL! És ha már erre az 

imádságra minden helyzetben és szituációban megtanított, akkor a Szentlélek eszünkbe jutattja Isten 

igéreteit, az ő igéit. Akkor a Szentlélek ad igét, és az igén keresztül kitartást, szorgalmat, időt, 

odaszánánst, hogy rendszeresen keressük az ő beszédét, szavát, igéjét – amely egyre inkább és 

teljesebben életünk zsinórmértékévé lesz, amelyen keresztül Ő munkálkodik. 

Tudom, hallom, tapasztalom, hogy mindannyiunk élete tele van kihívásokkal – URAM NEM VAGYOK 

KÉPES EZT LEGYŐZNI, DE NEM HÁTRÁLOK MEG! ERŐSÍTS MEG MOST A SZENTLÉLEK 

ÁLTAL! Aki ezt tiszta szívéből imádkozza – az megtapasztalja az Ő csodálatos munkálkodását az 

életében.  

3 Hogyan? „eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek”. Olyan tanulságos, hogy ami 

Jézussal és a tanítványokkal történt, azt Jézus előre, többször megmondta. Felkészítette őket. Mégis, 

teljesen elfelejtették. De a Lélkek tanította őket – és már egyre többször emlékeztek; és az, hogy 

emlékeztek, megtartó erővé lett az életükben. Pünkösd után Pétertől és Jánostól a béna alamizsnát kért 



a templom kapujában. Szentlélekkel betelve jutott eszekbe Jézus szava (és akik hisznek, ugyanazok a jelek 

követik), és erre válaszolták, nagy hittel: aranyunk és ezüstünk nincs, de amink van, azt adjuk neked: a 

názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj.  

A Lélek vezetésére maradtak együtt, és növekedett a gyülekezet – és az üldözéskor a Lélek vezetésére 

szóródtak szét, mert így terjedt el az evangélium. Mert mindenben jelen volt a Szentlélek Isten – Jézus 

nevében Isten dicsőségére!  

 
Megtapasztalták: FÁJDALMAS, HA ELUTASÍTANAK AZOK, AKIKET SZERETSZ – AZONBAN, 

HA AZ EMBEREK CSERBEN HAGYNAK, AZ ISTEN KARJAIBA VEZETHET. És ők nem 

eltávolodtak az Úrtól – bármilyen üldöztetés támadt – hanem egyre inkább megerősödtek benne, és 

közelebb kerültek Hozzá!  

4 Jézus a maga békességét igéri – hogy ne nyugtalankodjék, és ne féljen a mi szívünk! Ide, erre vezet el 

a Szentlélek Isten!   



 
 

 

LELKÜNK GYÓGYULÁSÁT ABBÓL LÁTHATJUK, HA MINDENBEN SZÜKSÉGHÉT ÉREZZÜK 

AZ ORVOSNAK, MINDINKÁBB FELISMERJÜK BAJAINKAT, S MIND NAGYOBB 

MÉLYSÉGBŐL KIÁLTUNK HOZZÁ. Vagyis ha felismerjük bűneinket: hogy minden bajunk 

forrása és oka a bűn! A hitetlenség, a bizalmatlanság Istennel szemben, a félszívűség, az önzés, a 

hálátlanság, a szeretetlenség, a keményszívűség, az pénz szerelme, a testiség, a gőg, a hatalomvágy és 

ezekhez hasonlók.  

Azt mondta Jézus, hogy jobb ha ő elmegy, mert így eljön a Szentlélek. . „És amikor eljön, megfeddi a 

világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem; És igazság 

tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem; Ítélet tekintetében pedig, hogy e 

világnak fejedelme megítéltetett”. Vagyis nem kell tőle félni – ha bűneinkkel Őhozzá, az orvoshoz 

megyünk – és ahogyan megmutatja a Lélek, egyre nagyobb mélységből Őhozzá kiáltunk! Uram, nem 

vagyok képes magamtól bűneimből megtisztulni – de általad köszönöm, hogy lehetséges! Nem tudom 

legyőzni – de nem hátrálok meg – erősits meg Szentlelked által! Tarts meg a te utadon, a Te igéd 

szerint, a Te akaratodban! 



 
 

 

Ravasz László egy gondolatával szeretném befejezni ezt a prédikációt. Ez is olyan igei gondolat, amelyet 

az ajtófélfára nyugodtan kifüggezsthetünk! FORRÁS MELLET SOHA SENKI NEM SÍRT AZON, 

HOGY NEM FOG SZOMJAZNI, FA TÖVÉBEN, HOGY NEM LESZ ÁRNYÉK – ISTEN 

KÖZELÉBEN, HOGY NEM GONDOSKODIK RÓLA!  

Ezt a tudatot vési a szívünkbe a Szentlélek Isten – így segít! 1. Jézus Krisztus nevében. 2. Mindenre 

megtanít. 3. Mindent eszünkbe juttat, amiket Jézus mondott. 3. És a maga békességét ígéri, hogy ne 

nyugtalakodjan a szívünk, és ne is féljen. Ő a Paraklétos – a vigasztaló, segítő, megbátorító, pátfogó 

Szentlélek Isten! Őt hívjuk segítségül! Ámen.  
 


