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Kedves Tesvéreim!
A mai vasárnap evangéliumi alapigéjében 

Jézusnak igéretével kapcsolatban megjegyzi az evangélista, 
hogy ez az igéret az eljövendő Szentlélekre ill. annak ha
tására vonatkozik és hozzáfüzi: „mert m é g  n e m  vala 
Szentlélek."/Ján.7,39./ Ehhez a „még nem"-hez szeretnék 
most néhány gondolatot fűzni.
    Ez a két szó: „még nem" tele van feszült
séggel. Van benne valami fájdalmas hiányérzet. Gondoljunk 
arra, hány család emésztődött éveken át,vagy emésztődik 
még mindig ezen a "még nem"-en, olyan,családok, amelyekben 
fájdalmas ür tátog, mert messze idegenbe szakadt a férj,  
vagy a gyermek, a testvér. Jönnek egymásután a hadifogoly- 
vonatok. Minden ujabb szállitmány érkezését jelző hírre' 
megdobbannak a szivek, boldog álomképeket színez a remény
ség, - és azután ujabb barázdát vés a sok-sok gond és bá
nat emlékét hirdető arcba az ujabb csalódás: még nem! M é g  
mindig nem! És tovább nő ezeknek a szavaknak a terhe és 
megtelnek még több nyugtalansággal, még türelmetlenebb vá
rassa!, még fájóbb vágyakozással.- És mégis boldognak 
mondható akinek szive vérét táplálja ez a két szó: még 
nem! Mert benne van a reménység feszültsége is," örömteljes, 
lehetőségek korláttalansága. Ami még nem történt meg, az 
mind bekövetkezik még! A még nem"-re valami igézetes fény 
hull és teszi elviselhetővé mind azt a terhet, amely benne 
sokszor leroskaszt és teszi könnyesen mosolygóvá a nmég 
nem" bánatát is. Akik itt közöttünk bármilyen vonatkozás
ban a "még nem” reménységével ébrednek és a „még nem" csa
lódásával pihennek el, örüljenek nagyon, hogy meg nem 
szállt rájuk a "már nem" sötétsége. Ez lenyom. Ez fárad
tá tesz. Ez megöli az örömöt és megöli a leiket. Gondoljuk 
csak el, hogyha minden reményünket, amely a százszor csaló
dott "még nem"-ben mégis csak fel-feléled, egyszerre csak 
lesorvasztana egy kérlelhetetlen "már nem", "soha többé", 
micsoda szerencsétlen emberek volnánk, h o g y  járnánk- 
kelnénk itt a világban mint szédült árnyak, akikből kihalt 
a test és vér!

De térjünk vissza ahhoz a "még nem"-hez, a- 
melyből kiindultunk, amelyben benne van a Szentlélek hiányá
nak minden panasza, de a pünkösd megérésének is minden le
hetősége. Hogy ennek a lehetőségnek mélységes jelentőségét 
felmérhessük, hozzuk kapcsolatba a pünkösd előtti „még nem"- 
ét néhány más „még nem"-mel, amellyel ugyancsak találkozunk 
az Ujszövetségben. Valamennyi csüggeszt és valamennyi kiált 
a Lélek után.

Az első mindjárt Jézus müködésének kezdetén 
hangzik el. Jézus mondja ki a kánai menyegzőn; Mikor ott el-
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fogy a bor és kinos zavar fenyeget és ezért anyja, Mária, 
bár szeliden, de mégis beavatkozásra hivja fel, fennséges 
nyugalommal és szent fölénnyel mondja: "Még nem jött el az 
én órám!"/Ján.2,4./ Megfellebezhetetlen döntés volt. Fájt 
is bizonyára. Érthetetlen is volt, hiszen jelenvaló volt a 
szükség, ideje a segitségnek. Igy látják azóta is ujból és 
ujból azok, akiknek kiáltozására ott, ahol összefut minden 
földi történésnek minden szála, és ahonnan válasz érkezik 
minden szóra, amely itt elhangzik, ez a döntés történik:még 
nem! Ugy-e, hogy ez a döntés fáj? Az imádkozóktól kérdezem 
ezt, akik tudjak, hogy ez a világ át meg át van szőve örök 
kévalósággal, hogy angyalok járnak közöttünk a nagy Isten 
követeiként, hogy amikor magunkba szivjuk a levegőt, ezt 
az életet szivjuk, amelyet az élet Istene itatta át, hogy 
amikor örömünk van, Isten simogat végig a szivünkön amikor 
sirunk,Isten, ostorának suhogása reszketteti meg a lelkün- 
ket. Ezeknek az imádkozóknak is fáj az isteni döntés: még 
nem! A többiek a vakok a csak maguk körül forgolódók, 
csak emberekkel hadakozók, a "még nem"döntését nem veszik 
tudomásul. Nem kértek döntést ott fenn. Maguk tartják sor- 
sukat kezükben. Legalább is igy gondolják. Ezek között ta-  
láljuk a pesszimistákat. A sok: "még nem" tette őket azok-  
ká. Talán éppen a "még nem" türelempróbáját nem tudták meg- 
állni és ezért utasitották ki Istent az életükből. Ez a ve- 
szély mindig leskelődik az imádkozókra, akik hiába imádkoz
nak. Hiába? A kánai menyegzőn csak ez hangzott el: "még 
nem!" És azután megtörtént a csoda- Te, testvérem,évek óta 
könyörögsz nagyobb kenyérért, testi gyógyulásért, több hit- 

 ért is, megteszed, igaz, egyre csüggedtebben, de megteszed 
még mindig, hát igazan csak türelempróbáról van szó, mely 
fedett még mindig ott biztat a "még nem"? De nyilvánvaló 
módon is hiába imádkoztál azért, elvesztetted, akinek meg- 
tartásáért imádkoztál, már egészen konkrét esetekben sem 
kaptad meg, amiért könyörögtél, - hogy mondhatná hát vala- 
ki hogy a kánai "még nem"-ből bárki bármikor biztatást me- 
rithetne! Ez a "még nem" tehát a mellett, hogy nehéz teher, 
ugy-e, hogy meg is csal?! 

De ime egy másik "még nem" az ujszövet- 
 ségi kijelentésben. A Zsidókhoz irt levélben Jézus uralko-  
dásáról ezt olvassuk: "Most még nem látjuk, hogy néki min- 
den alávettetett"/Zsid.2,4./ Itt a másik teher, amelyet 
mint keresztyénekre  ránkhelyez a "még nem." Hasonlit ahhoz, 
amelyről már szóltunk, csak tágabb látókörben szemléljük. 

 Igazságához nincs mit hozzátennünk. A tények beszélnek: az 
emberiségnek csak alig egyharmada keresztyén. A keresztyé- 
nek is atombombákat gyártanak. Amikor fővárosunkban evan- 
gélizációra hívogatnak, a hivogatókat megverik. A templomok 
tulnagyoknak bizonyulnak, a sporttelepek tulszükeknek". Ke- 
ressük Jézust az utcán és látunk kenyér után rohanó embere- 
ket, de nem látjuk a szemükben az élet kenyerének békessé-  
gét. Keressük Őt a családokban és ott nem szólitják az asz-  
talnál és feszengenek ,a szülők, ha gyermekeik mesélhetik az 
iskolában Róla tanult történeteket. Keressük hangját az uj- 
ságok papirtengerében és szerényen huzódik meg egy-két la-
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 pocska a tömegben a Király üzenetével. Keressük szerelmének 
nyomait ebben a világban és a válasz ez: "még nem!" Kétezer 
év után: még nem! Csüggesztő kilátások között is csak: még 
nem! Meddig hordozhatjuk ezt el, akik szeretnék diadalát 
látni? Hogyan hordozhatjuk el, ha igazán ragaszkodunk Hozzá?

Igazán ragaszkodunk Hozzá? Halljuk csak meg 
a Biblia harmadik "még-nem"-jét. Szintén a zsidókhoz irt le
vélben olvassuk: "Még végig nem állottatok ellent, tusakod- 
ván a bün ellen." /Zsid.12.4./ A Biblia eredeti nyelvén igy 
hangzik: még végig nem álltatok ellent, - azaz küzdelmetek 
a bün ellen még nem ment végbe; másszóval: még nem tartotok 
ott, hogy inkább a halált választanátok, minthogy egyik kon-
 cessziót a másik után tennétek a bünnek. Hát ez igaz! Nem 
sorolom most fel egyik bünt a másik után, hogy azzal is te
temre hivjak és mindegyikkel kapcsolatban vádoljak: ugy-e, 
hogy szereted ezt a te bűnödet, - és fejemet lehajtva, szé
gyenkezem: mi jogon állok most itt Isten szine előtt én 
magam? De ezt a kérdést mégis fel kell vetnem, hogy ha egy 
titokzatos kéz lehámozná rólunk a leplet, amellyel takaród 
zunk, lelkünkről a jelmezt,arcunkról az álarcot, vajjon 
nem válnék-e nyilvánvalóvá megdöbbentően sok keresztyenről 
egy szomoru titok, - az, hogy keresztyéneknek mondják ma
gukat és titokban tagadják, hogy Krisztus az élő Isten is
teni Fia, hogy amit ma kifelé szentnek mondanak, azt kedve
zőtlen széljárás esetén holnap ki fogják gunyolni, hogy a- 
zután hangosan megbotránkoznak, amikor másokra lehet sarat 
hányni annak kiszolgáltatott rabjai ők maguk is. Végig,vé
gig ellentállni a bünnek, inkább választani a sötét halált, 
mint a tetszetősen csillogó bünt, ugy-e, ezt még-nem tettük 
meg? De mikor fogjuk végre meginditani az életre-halálra me
nő küzdelmet? Mikor lesz e z  a "még nem” elviselhetet
len a számunkra? Én ugy látom, hogy ezt a "még nem”-et kel
lene legfájdalmasabbnak éreznünk!

És nem azt, amely a legtöbb ember számára 
az, a legfájdalmasabb "még nem”. Ezt János apostol első le
velében igy önti szavakba: "Még nem lett nyilvánvalóvá,hogy 
mivé leszünk."/I.Ján.3,2./ A  halál mistóriumáról van szó. 
Misztériumot mondok, titkot. Ebben benne van az is, hogy a 
halál nem egyszerűen a semmi az öntudat számára és a kopor
só, sir,és enyészet amazok számára, akiket egyszer élő em
bernek hivtak. Mit nem adnának sokan azért, ha legalább azt 
tudnók teljes bizonyossággal, hogy amikor itt átvillant a- 
gyukon az utolsó tudatos gondolat, utána már nincs tovább, 
nincs semmi semmi. Akkor azután minden gátlás nélkül vet
hetnék magukat bele az élet habzsolásába, legyen a mámor is 
az, bűn, vagy sem. De hátha mégis következik még valami, va
lami számadas-féle valami itélet-féle, valami aratása an
nak, amit itt vetettek."Mi nem tartozunk ezekhez, de mit tu
dunk mi arról, ami következik? Még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mivé leszünk. Leszünk akkor is, amikor itt lent már 
csak az emlékünk él. Sokszor ez a bizonytalankodó reménység 
is alig piheg bennünk. Csak akkor nyulnánk mindkét kezünkkel 
a valóság után, amely a siron tul van, amikor megtörtén ál-
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lünk sirok mellett és amikor a magunk elkerülhetetlen halalá- 
nak a félelme vész erőt rajtunk. Ha akkor legalább pillana-  
tokra látomásszerüen csak az árnyékképe vonulna el szemünk 
előtt annak, hogy mivé lettek azok akik után álmainkban is 
zokogunk és mivé leszünk mi, mivé lesz ez a mi elnyü tt és 
mégis olthatatl an szomjusággal az életen csüngő nyomorult em -  
bervoltunk! Bizony, talán a legnehezebben hordozható el an- 
nak a "még nem”-nek a tilalomfaja, amelybe a földi élet vé- 
gén ütközik bele vágyunk, reménységünk, fájdalmunk, félel
münk.     

  És most hogyan függ össze mindennek a 
  nmég nem”-nek a fenntartása a kiindulásul idézett igével: 
„Még nem volt Szentlélek”? Ugy, hogy ez a vergődéses álla- 
pot, amelyet mindegyikkel kapcsolatban jellemeztünk, addig  
áll fenn amig az Isten Lelke valakinek szivét meg nem é-  
rinti. Olyan egyszerü a dolog. A nyitott kérdéseket csak i- 
Krisztus-hit bírja el. Ez pedig akkor születik meg, amikor 
valaki pünkösdöt ér meg. Akkor azután a hit már nem pusztán 
valamilyen Krisztus fel hajlás, többé-kevésbbé elméleti ál-  
lásfoglalás, hanem életerős valóság belső világosság, nyug-  
vás Krisztus keblén, Akit élőnek tud, mióta a pünkösd terme-  
szetfeletti történése uj szivet teremtett és uj látásra nyi-  
totta a szemeket. Hogyan áll ettől fogva a dolog az em-  
litett négyféle „még nem"-mel? Abban a bizonyosságban szem-    
lélem, Jézus engem magáévá tett, mostanra és az egész örök- 
kévalóságra. És hogy ebből a Hozzákötöttségemből ki ne essem, 
reám vonatkozólag megvan a határozott üdvterve. Ebben helye 
van persze szenvedéseknek is, amelyek abból is adódnak,hogy 
sokszor látszólag hiába kiáltok Hozzá segitségért, szabadi 
tásért. De olyan jó értelme van az ezzel kapcsolatban gyötrő 
„még nem” türelempróbájának. Hadd világitsam ezt meg egy tör 
 ténettel.     
   Az első angol bevándorlókat Amerikában na- 
gyon pusztitotta a láz. Az egyik közülük már halálosan bete-  
gen leroskadt egy fa mellett, egy büzös pocsolya közelében.  
Gyötörte a szomjuság sokáig gyötörte, mégsem mert inni a  
vizből, mert félt a láz amely éppen az ilyen
pocsolyákból terjedt mindenfelé. Végül mégsem tudott ellent- 
állni a vágynak és félig önkivületben ivott és ivott. Azután  
a  halálhoz hasonló mély álomba merült. Mikor felébredt job-   
ban volt. Csodálkozva kutatta ennek okát és látta, hogy a vi- 
zen faágak és kéregdarabok uszkálnak arról a fáról amely a- 
latt feküdt. A chinin fája volt. Szenvedések vezettek tehát  
mérhetetlen áldás felfedezésére.- Nekünk keresztyéneknek en- 
nél a fánál is drágább fánk van. Krisztus keresztjének fája a  
az. Benne minden más kincsnél nagyobb kincs található meg: Ma 
ga a szeretet Istene. De mi emberek csak az élet keserüségei 
között tudjuk értékelni. Ezért válaszol Isten sokszor nyomo- 
ruságunkban nagyon bölcsen igy: Még nem! Legyen csak a sötét- 
ség nyomasztó, hogy annál drágább legyen számunkra Krisztus 

  és az Ő üdve. És ha azután egészen elmarad, amit kértünk? Ak- 
kor is megnyertük Őt, ha megértettük a leckét. Tehát többet, 
mint amit kértünk.  
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  Azután a másik "még nem"-mel kapcsolatban:
még nem lett nyilvánvalóvá Jézus uralma? Hadd feleljek 
erre i s  egy történettel. Amikor az első hóditók Közép-A- 
merika partjain kikötöttek, feltárult előttük a délsza
ki természet egész pompája. A hajósok nyomban mohón kezd- 
ték számitgatni, hogyan váltják majd mindezt a gazdagsá
got az óhazában csengő aranyra. Csak egy közöttük volt 
mással elfoglalva. Szeme ittasan szivta magába a szépsé
get, miközben suttogta: "Si talis formate, qualis Format- 
rius!"-ha ilyen a teremtett világ oh, milyen lehet, A- 
ki teremtette! Mások csak földi dolgokat láttak és földi 
érdekeket kerestek, ő viszont azokon keresztül beletekin
tett az Isten orcájába. Ragyogtassa csak fel előtted és 
benned a Lélek Krisztus dicsőségét, meg fogod látni ural
ma nyomait a földön is mások és a magad életében, virá- 
goskertek és romok között, emberek boldogságában és bol
dogtalanságában is, országok felemelkedésében és elbuká
sában is. És a "még nem" annál boldogabb várakozásra in- 
dit majd, hogy micsoda fénytengerben fürdik majd a min- 
denség, amikor nyilván Ő lesz minden mindenekben!
  Legyen pünkösdünk és megszünik az a fáj-
dalmas "még nem" is, amely vádol a bün elleni küzdelem- 
ben tanusitott tunyaságunkkal. Az erdő vadja azért hem
pereg egyszer bűzös tetemekben és fekszik azután megint 
illatos virágok közé, mert nem riasztja a bün és nem  
vonzza az illat. Akire leszáll a Lélek, az megundorodik 
mindentől, amit Krisztus utál és öröm számára minden, 
amit Krisztus szeret.

És végül az utolsó emlitett "még nem"-ről: 
a halál misztériumáról is elszáll a rejtély, a sötétségi 
Aki Krisztus ihletése alá került, a sirok mellett is Őt 
látja! Es megelégszik az igérettel: "Én élek; ti is él- 
ni fogtok!"/Ján. 14,19b./ Hogy mivé leszünk, ez a kér
dés lehet fontos várakozás kérdése, de nem lehet már 
kezettördelő kétkedés. Aki mélyen pillantott bele a ha
lál üveges szemgödrébe, annál boldogabban karolja majd 
át a feltámadó Krisztus lábát, mint Mária Magdolna a 
sziklasir mellett.  

Ugy-e, hogy gazdag a pünkösd előtti "még 
nem" igérete? Csak őrizzük a szivünkét, hogy kész legyen 
a Lélek várására. Akkor megváltozik számunkra az egész 
mindenség. Pünkösd nélkül csak olyan a szemléletünk, 
mint a buddhistáké! Sok buddhista-kolostorban található 
a föld korongjának a képe. Körülötte az égitestek, a 
szellemi lények:angyalok és démonok szférái. Az egészre, 
pedig torkát tátja egy rettenetes szörnyeteg: Jama, a 
halál istene, övé minden: a világ, az emberek, az angya
lok, a démonok. Ugyanaz a kép létezik a pisai temető 
egy sirkövén. Csak egy kis változtatás történt rajta: az 
egész világmindenség itt két gyengéden kinyilt tenyéren 
nyugszik, és felette fénytől övezve rátekint a megfeszi
tett Krisztus. Ez a pünkösdöt ért Krisztus-hivők világ-


