
 Szentháromság vasárnapja. Ján. 3, 1-15. 1937

K.Gy.!T. az Ur J. Kr-ban!  Az egyházi esztendő ünnepi felének lezáráso- 
kápen ünnepeljük ma Szentháromság ünnepét. Ez az ünnep mintegy gyüjtőfo-  
kuszként egyesiti azokat,a fénysugarakat, amelyek karácsonykor, husvétkor 
pünkösdkor, mint az Atyának, azután a Fiúnak és végül a Szentléleknek az 
ünnepén felragyogtak és az emberiség megváltása történetének egy -egy ál-,  
lomásán egy-egy bizonyos szempontból jelentették ki az egy igaz Isten titkot. 
Ma a kinyilatkoztatás összefoglaló teljességében vakit szemünkbe ez a titok 
Vakit, testi látásunk értelmünk nem birja a fényt. Itt csak két lehetőség 
van: vagy meghajlik az ember alázatos hittel a kinyilatkoztatás előtt, vagy 
pedip  elzárkózik előle. Mi azonban imádva borulunk le ma az egy igaz Isten 
előtt, akinek megváltási müvén keresztülsugárzik háromságos szent egysége.

Imádjuk a Szentháromság egy igaz Istent.
1. aki országa polgáráva akarja tenni az embert,
2. aki azért Szent lelke által uj életre vezeti azt,
3. aki a  Fiúban hisz.

1. Az isteni kinyilatkozás alapvető eleme, hogy minden, ami van, hogy 
mi emberek is Isten teremtő akaratának köszönjük létünket. É ez egyszers- 
mindenkorra   meghatározza sorsunkat.  Nemcsak annyiban, hogy elveszi kedvün
ket attól, hogy fennhéjjázva ugy járjunk, keljünk ebben a világban, mint
ha mi lennénk a világ urai. Hanem annyiban is, hogy nem lehetünk kétség
ben afelől sem, hogy nem vagyunk még a magunk sorsának urai sem. Hogy örö
kös függésben vagyunk egy felső hatalomtól, azt tapasztalatunk is bizo
nyitja.   Egyszer csodálkozva és hálás örömmel állapítjuk meg, hogy akitől - 
függünk, kegyelmesen helyrehozta azt, amit  mi elhibáztunk, bölcsebben és 
jóságosabban igazgatta sorsunkat, mint ahogy mi tehettük, vagy csak el is 
képzelhettük volna. Máskor földig sujtottan, boldogságunk romjain, semmi
vé lett reményeinket siratva, jajjal a szivünkben látjuk,  hogy olyanok 
vagyunk, mint a cserépedény a fazekas kezében. Addig tartja kezében, amig 
kedve tartja, és összezuzza, amikor akarja. De az, hogy az Isten teremt
ményei vagyunk és hogy életünk első percétől az utolsóig  
hatalmában vagyunk, még nem minden, amit tudhatunk. Nem azért teremtette  
az embert és tartja fenn  ideig órákig az egyént/?/, hogy legyen. Hogy jól 
vagy rosszul érezze magát, örüljön vagy szenvedjen. És nem vagyunk csak egy 
láncszem a Teremtés csodáinak sorában, amelyben az ég csillagai és a rét 
füszálai között csak épen egy, ha mindjárt előkelő helyet töltünk be. Hanem 
egy  vonatkozásban igenis a Teremtés koronája vagyunk. Istenhez való viszo - 
nyunk nem merülhet ki teremtő bölcsességének csodálatában, vagy a Tőle való
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rettegésben, amely a Tőle való függésből, a Neki való kiszolgáltattságunk 
következik. Isten azért teremtette az embert, hogy Teremtőjével az én és te 
személyes viszonyában éljen, akárcsak mint embertestvérével.Nem helyezte be
az órabért ebbe a földi világba,  hogy itt bolyongjon idegenben, gazdátlanul,     boldogtalanul a magárahagyatotság vagy kiszolgáltatotság gyötrő érzésével 
hanem, amint Jézusnak Nikomédushoz intézett szavaiból is kiderül, az az em- 
berendeltetése,  hogy Isten országának polgára legyen.  Az legyen, ha Európa 
valamely országa határain belül él, az, ha Afrika sivatagjában süt le rá a 
nap, vagy az, ha az örök jég birodalmában huzódik  meg  szegényes kunyhójában. 
Isten alattvalója, szolgája legyen az ember, ha biborpalást omlik a válláról 
akkor is , ha földi urak előtt görnyed hétrét. És nem az az Isten akarata 
az emberrel, hogy elvesszen. Elvesszen földi gondok vagy földi örömök között 
kiégjen belőle minden szent tűz, amelyet Teremtője  benne gyujtott. És el
vesszen örökre, amikor itt utolsót liheg a tüdeje, semmivé váljon az élete, 
mint a pára,(mert a sir mélyén)  és megemészti az enyészet. Hanem
örök életre rendelte az Isten az embert. Arra, hogy földi életének törékeny 
és mulandó kereteit is isteni élet töltse ki, olyan élet, amely méltó ahhoz, 
akit Isten a Vele való személyes viszonyra méltat, arra rendelte, hogy éle
te legyen akkor is, amikor itt a földön keresztet tesznek a neve mellé. 
Isten akaratát miértünk? sokféleképen fejezhetjük ki. "egjelölhetjük abban, 
hogy ahova állitott, ott legyünk, hüséges sáfárok,   hogy   türjünk, szenvedjünk 
megadással lázadozás nélkül, hogy osztogassunk sok szeretetet, csak szeretet 
tet, hogy legyen a mi életünk áldására mindenkinek és senkinek sem átkává. 
Helyesen állapitjuk meg mindevvel Isten akaratát. De ami arra késztet, hogy 
térdünket meghajtva imádjuk a nagy Istent ez az az akarata        amellyel, 
mint országának polgárait örök életre rendelt bennünket.

2.Emellet a felemelő bizonyság mellett ott áll a másik igazság: ” 
Bizony, bizony mondom Néked, ha valaki ujonnan nem születik,nem látja az 
Isten országát,” Ezzel, mintha az a kapu, amely Isten országa felé elébb 
megnyilt előttünk, gyorsan becsukódnék előttünk.Ha nem születünk ujonnan, 
ha maradunk azok,akik vagyunk, nem léphetünk be rajta, soha be nem tölthet
jükbe rendeltetésünket. Lehet valaki ujjászületés nélkül is mindazt, amit ez a földi 
halmozott , megbecsült polgára földi országoknak. Isten országa polgára nem 
lehet. Megnyerheti valaki u jjászületés nélkül is mindazt, amit ez a földi 
élet csak nyu jthat. Örök életet nem nyerhet. Isten hatalmából akkor  sem 
menekülhetünk, ha mibennünk semmiféle változás sem megy végbe. De akkor nem 
jutunk tul a függés félelmén és a rettegésen sem. Ahogy természet szerint 
születünk, elveszett emberek vagyunk. Felettünk lebeg a halálos ítélet. Az 
ítélet igy  szól: ” Ami testtől született, test az" A testnek a sorsát pedig 
ismerjük. És ismernünk kell azt is, ami  a testben lakozik. Testi születésünk 
sok mindennel ajándékozhat meg. (Megajándékozhat egészséggel, viharálló szer



verettel,acélos idegekkel.És boldog lehet az a szülő, aki gyermekének egész
séget a dott  utjára. Megajándékozhat testi születésünk e lángészig felnyuló 
szellemi képességekkel, müvészetet teremtő ügyességgel és- ötlettel, és bol- 
dog lehet az a szülő, aki gyönyörködhetik gyermeke képességeiben. Megajándé - 
kozhat testi születésünk a jóra való hajlandósággal és fogékonysággal is ,és 
ezerszer boldog lehet az a szülő, akinek nem kell gyermeke veszendőbe menő 
Lelke miatt önmagát átkoznia. Egy dologgal    nem ajándékozhat meg testi szü
letésünk: nem mehetünk bele Isten országába. Elődeinktől nem kaphatjuk és 
mi sem adhatjuk tovább utódainknak, bármennyire szeretnők is, az örök életet. 
Azt a képességet, hogy csak és mindig Istennek szolgáljanak gyermekeink.
Mert ami testtől született, test az. A legjobb, amit kaphatunk és tovább ad- 
hatunk, meghasonlott sziv, amely Istenhez vonzódik és mégis örökké harcol 
illene, amely szárnyalni szeretne az örökkévalóság felé és mégis ide marad 
láncolva.a földhöz. Vagy amely, mint Nikodémus, vágyódik, közledik az  Isten
országa  felé, de ezt is titokban teszi, nehogy evvel eljátszon különböző 
emberi kegyeket és előnyöket. Ime,T. a cél, az Isten országa és az örök élet

tehetetlenségünk miatt elérhetetlen. Elérhetetlen, ha csak magunkra  né
zünk. Mégis elérhető Isten kegyelméből. Eléri az,akit Ő ujjászül.  Tulajdonké 
pen nem  is ujjászületésről van itt szó,hanem olyanról, amely egyenesen ellen

 téte a földi születésnek és ellensulyozza azt. Olyan élet születéséről, amely 
nincs meg benne testi születéstől fogva,  amelyylegyőzi, fokról fokra meg
öli ezt a belső életet, amelyet a természetes ember velekapott /?/ és igy meg 
szünteti annak Istennel való szembeállását. Isten lelkétől született élet ez 
és  mert természete szerint érteni, örök élet,amint Jézus mondja, lényege szerint

maga is lélek. Szent titokkal állunk itt szemben, amelyet értelmünkkel
. .           Nem érti Nikodémus sem. Már azt som érti, hogy miért lennefel nem foghatunk.  
szükség erre az uj születésre, csak azért kérdezi: mimódon születhetik az
ember, ha vén? Benne van már ebben a kérdésben is az örök  tiltakozás a Lélek 
munkája ellen, amelynek végő oka nem más, mint, mint az ember sértődött til
takozása, hogy ő ugy, ahogyan van , elveszett ember, nincsen benne semmi.ami 
Istenhez elvezesse, amire támaszkodva   Isten előtt megállhatna. Jézus nem ma-  
gyaráz  Csak hangsulyozza, amit mond, igazság és valóság. Joggal tárja fel, 
mert azt mondja, amit tud, és arról tesz bizonyságot, amit lát. Csak annyit, 
mond még az uj születésről, hogy ha az ember nem is tudja felfogni, hogyan 
megy végbe, a valóságát megtapasztalja. Akár a szél fuvását és zugását. Ezt 
is megtapasztalja,bár nem ismeri kiinduló pontját és utját. És boldog vagy T. 
ha elfogadod Jézus bizonyságtevését, boldog, ha Isten Szentlelkétől szült uj 
élet tanuskodik tenenned mellette. A viztől és a Szentlélektől való ujjászü
letés valóságáról. A keresztségben az ujjászületés fürdőjében a viz végiggyö   
gyözött rajtunk és Isten számára ugyanakkor eljegyzett bennünket a Lélek is. 
a kérdés csak az, hogy megőriztük-e adományát, félbeszakadt-e, vagy egyre erő
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teljesebbé vált-e mirajtunk a Lélek munkája. Amikor ma imádjuk Istent, aki a 
Ő országa számára teremtett bennünket és a Szentlélek által uj teremtéssé 
akar bennünket szülni, ha él még a testtel született testünkben szikrája az 
örök élet után való vágynak, könyörögve könyörögjünk Szentlélekért!

 3.És elnyerjük, ha hiszünk az  Egyszülött Fiúban. Ő nemcsak arra hivatott 
hogy isteni  titkokat jelentsen ki, és kijelentse a Lélektől való születés 
titkát is, mert egyedül ismeri, mint aki mennyből jött, és ott van mindörök
ké. Hanem Ő az egyedüli ut Istenhez, az életben. Nélküle mindenki elveszett. 
Nélküle nincs üdvösség, örök élet, sem az időben, sem az örökkévalóságban.
Legyenek még olyan kegyes érzéseid, még olyan szép és nemes cselekedeteid, 
áldozd fel magad hivatásodban, családodért, ha meg is tudnád tenni. Nélküle 
halálitélet alatt vagy. Mint az izraeliták a pusztában, akiket Isten ellen 
való hadakozásuk miatt tüzes kigyók marása pusztitott. Az ő számukra Isten 
rézkigyót  állitatott fel és aki arra tekintett, megmenekült a haláltól. Az 
egész világ megmentésére a keresztre felemeltetett a Fiú.! Aki hittel felnéz 
rá, az megmenekül, életet nyer. A többi mind elvész, nyeri azt, ami, ami a 
testből telik. A Benne való hitben születik meg a Lélektől az uj élet. A 
Benne való hited már odaáldozott Istennek, Mert Istent igazán nem találod 
meg máshol, mint a Keresztrefeszitettben. Ott megismered szigoruságát, amely 
lyel megitéli azt, ami testtől született. De ott megismered szeretetét is, 
amelylyel  ugyanis akarja, hogy akár egy is elvesszen, hanem mindenkinek,Ne-
ked is életet akar adni. Szentháromság ünnepén azért imádássál tekints fel a 
Ember Fiára, a hozzád lehajló Istenre és fogadd el kezéből az életet.

Szentháromság ünnepén imádjuk az egy igaz Istent, aki a Maga számára 
teremtett minket, a Fiúban testet öltve kitárja előttünk az Ő országa, az 
életnek kapuját és a Szentlélekkel kézenfogva bennünket átvezet annak kü
szöbén. Neki legyen dicsőség mindörökké!

Amen.


