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Ів. 15: 26-27; 16: 12-15
Як прийде Утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він і 
свідчитиме за мене.
Та й ви свідчитимете: ви бо зо мною від початку.
Багато ще я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині.
Тож коли зійде той, Дух істини, він і наведе вас на всю правду, - він бо не промовлятиме від себе, 
лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане.
І прославить він мене, бо з мого візьме і звістить вам.
Усе, що Отець має, - моє. Тим то й сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам.

У свято П'ятидесятниці літургія пропонує цей уривок від Івана, в якому Ісус говорить про діяльність і
реальність Духа. Євангеліст пише: "Як прийде Утішитель" -  (Параклет),  в перекладі з грецької означає
"усунення основної причини страждання".

В інших місцях цей термін застосований до Ісуса як "захисник", "той, хто захищає нас." Отже дія Духа є
заспокоїти,   захистити  громаду  від  будь-якого  типу  атаки  і  усунути  корінь  того,  що  є  причиною
страждань. Таким чином, Ісус заспокоює свою громаду, коли прийде Утішитель, ця сила, ця енергія
Бога ", що я пошлю вам від Отця", того що Він називає "Дух Істини", ця сила любові, яка виходить від
Отця, веде людину в істині, і дає можливість зрозуміти дві важливі реалії: 1), Хто є Бог, істину про Бога,
Бог є любов; 2) правда про людину, хто є людина. Людина має неймовірну гідністю, покликана бути
сином цього Бога. "Бо з мого візьме і звістить вам."

Ось ця сила, ця енергія любові, якою Ісус спілкується на хресті в Євангелії від Івана до своїх учнів.
Прийняття цієї сили любові, збільшує повноту існування людини і поміщає її в сферу Божої любові ,
дасть їй зрозуміти багато речей.

І Євангеліст пише, що Ісус говорить: "Та й ви свідчитимете: ви бо зо мною від початку." Де це з самого
початку?  З  самого  початку  Ісус  в  своєму  служінні  завжди  був  поруч  з  пригнобленими  і  ніколи  з
гнобителями, завжди на боці жертв, а не на боці катів. Тож це - дуже чіткий заклик Ісуса до своєї
спільноти, щоб завжди бути на боці останніх, найменших. У цьому стоянні завжди на стороні останніх
випливає сила Духа.

Ісус попереджає: "У мене є ще багато речей, сказати вам, але на даний момент ви не в змозі нести їх",
тому що тільки ті, хто готовий повністю спрямувати своє життя на благо інших, може налаштуватися на
цю зростаючу хвилю любові, що Господь нам дає. Але Ісус запевняє нас, "коли зійде той, Дух істини",
знову це визначення, що Дух є провідником людини, "він і  наведе вас на всю правду, - він бо не
промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане. "- і це важливо -" те,
що настане ".

Дія Духа є постійною пропозицією того, що вчив Ісус, це не є нова вість, нове одкровення, він дає
зрозуміти речі нові. Дух веде до майбутнього. Дух не повторює речі з минулого. Завжди є спокуса для
людини шкодувати за добрим часом, що пройшов, що часи були гарні тільки тому, що вони пройшли і
забулися, а отже шкодувати за минулим, а не спрямовувати себе на часи майбутні.
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Коли шкодується за витраченим часом, там Дух не може нічого зробити, тому що Дух Божий є той,
який - каже писання - "робить все новим." Отже, відкритість до нового закликає Духа. Що це означає?
Різні  старання  християнської  громади  на  нові  потреби  людства,  виявлять  нову  споможність  на
відповіді. У цих нових відповідях на потреби людства з'являється Дух істини.

Ця динаміка християнського життя, таким чином, завжди бути готовими дати нові відповіді, а не старі.
Ми  не  можемо  дати  сьогоднішнім  потребам  древні  відповіді,  але  сформулювати,  придумати,
створити, нові відповіді на потреби людства.
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