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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

A pünkösd a szó szoros értelmében a kereszty n egyház ünne
pe. Az, mert Isten Szentlelkének kellett eljönnie, hogy megszüles
sék az Egyház, felépüljön az a lelki ház, amelynek szegletköve 
Jézus Krisztus és amelybe a Lélek épiti bele élő kövekként azokat, 
akik Jézus Krisztusban hisznek. De az egyház ünnepe a pünkösd a-   
zért is, mert ezt az ünnepet nem tudta kisajátítani a világ. Kará- 
csony az emberi szeretet ünnepeként utat talált a hitetlen világ 
családi hajlékaiba is. Husvétkor a tavaszi életujulás titka megé
rint olyan sziveket is, amelyek nem tudnak ugyan belenyugodni a   
halál sötétségének végleges diadalába, de nem a halált legyöző 
Krisztusban látják azt a világosságot, amelynek fénye elüzi a ha
lál nyomasztó árnyait. Pünkösdöt azonban nem tudta kiforgatni a 
világ eredeti jelentéséből. De azért nem is tudja, mit kezdjen ve
le. Mi azonban most tárjuk ki a szivünket a pünkösdi örömüzenet 
előtt, amint azt az ige tolmácsolja a keresztjén egyház tagjainak. 
Mielőtt azonban ezt az igét felolvasnók, jer, halljuk meg áhita- 
tos lélekkel kórusunk Istent magasztaló énekét.

Kedves Testvéreim! A felolvasott igében maga az Ur szól 
A PÜNKÖSDI LÉLEKRŐL és

1/ először is megállapitja róla, hogj a világ be nem fogad
hatja. Mert nem látja és nem ismeri. Ellenben Jézus tanitványai 
ismerik, azért el is nyerik. Ebből a megállapitásból mindenki meg
tudhatja, hogjyhol találja ez a pünkösd: benne a világban vagy Jé
zus tanitványainak sorában.- De micsoda beszéd ez? Menekülhetünk 
a világból, szabad is szembeállítani a világot Jézus tanitványai- 
val? Nem igazolja-e ez a szembeállitás mégis azt a meg-megismétlő
dő vádat, hogy a hivő keresztjének álmodozók, nem életrevalók, 
nem alkalmasak komoly feladatok elvégzésére ebben a világban, amely 
től elkülönitik magukat? Nem ők különitik el magukat a világtól, 
hanem a világ zárkózik el előlük, mint ahogyyn nem fogadta be Uru
kat sem. Ezzel  megmondottuk azt is, hogy mit ért Jézus a világ 
alatt, amely nem nyeri el a Lelket. Nem a mi látható világunk esik 
itt itélet alá. Nem a földünk, amelyen járunk. Ezt tapossák a ke
resztjének is. Nem a természet, amely ezernyi szépségével, nyiló 
virágaival, a madárdal bübájos melódiáival, tobzódó szineivel, az 
élet dalával nyügözi le az embert. Ezt a varázsát hálásan élvezik 
a keresztyének is. Nem a nyüzsgő, örvénylő élet rekesztetik el el
vileg az örökkévalóság erői elöl, az az élet, amelyben izmok fe
szülnek, emberi gondolatok öltenek testet, amelyben munka folyik 
és célok tüzelik az embereket. Ebben az életben benneállanak a hi
vők is és a munkából, küzdésből, emberségük kiteljesitéséből részt 
kérnek ők is. Nem a külső keret tehát, amelybe valamennyien bele- 
állittattunk, az a világ, amelyet Jézus szembeállít tanitványaival.
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Hanem kettéosztja a lelkek világát. A világ, amely Jézus szavai
ban és általában az Irásban egyszerüen mint  "világ" szerepel, a- 
zok világa, akik nem ismerik őt, Hozzá nem igazodnak, ajándékai
ra nem tartanak igényt, uralmát nem fogadják el, befolyása alól 
kivonják magukat. A Lélek befolyása alól is. Ez a világ egyene
sen tagadásba veszi a Szentlelket. Mert nem látja. Csak azt a fo- 
gadja el valóságnak, amit szemével lát, kezével tapint. Ha mások 
életében találkozik a Lélek munkájának eredményével, rajongásnak,  
különcködésnek bélyegzi meg. Nem ismeri fel. Nem is akarja ismer-  
ni. Mert nem ismeri azt, aki az Ayától küldi, Krisztust. Tanitvá-  
nyai ismerik. Elsősorban azokról a tanitványokról mondja ezt Jé
zus, akik Vele jártak. Ismerik a Lelket, mert ismerték Őt, az U-  
rat. Tapasztalják majd, hogy ugyanannak a Léleknek a hatása alatt 
állnak, amely Urukból szólt és amelyről érezték, hogy más, több, 
mint csak emberi lélek. De ugyanez a tapasztalat vezeti majd a ké
sőbbi tanitványokat is a Lélek ismeretére, amikor elhatalmasodik 
rajtuk. I me, a választás, amelyet Jézus a Lélek ismerete és meg
tapasztalása tekintetében is tesz a világ és tanitványai között. 
Melyik oldalra állit bennünket? Ez az első kérdés, amelyet pün
kösd hozzánk intéz.

2/ A másik, amelyet belőlünk kivált, ez: lehet-e reménysé
günk, hogy elnyerjük, hogy nálunk marad? A választ kiolvashatjuk 
igénykből. Jézus azért igérte a Lelket tanitványainak, mert sze
rették őt. A Szentlelket elnyeri, aki szereti Jézus Krisztust. 
Emlékezzünk itt Luther szavaira, amelyekkel a Szentlélekről szó
ló harmadik hitágazatot magyarázta: "Hiszem, hogy saját értelmem
mel vagy erőmmel nem tudnék a Jézus Krisztusban, az én Uramban 
hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hivott engem az e- 
vangélium által..." Bizonyos, hogy már a hit ébredezése is a Lé
lek munkája. Mert ahhoz, hogy Jézust keresse a szemünk, hogy fel
ismerjük, sorsunkat az Ő kezébe kell letennünk, hogy Benne Isten 
Keze nyul felénk, ehhez szükséges, hogy elhallgattassunk minden 
okoskodást és kemény, marasztaló itéletet mondjunk ki magunk fe
lett. Ide pedig, csak akkor jutunk el, ha Isten Maga érinti meg 
szivünket, ha a Lélek kezdi el munkáját rajtunk. De hogy ez a 
munkája állandósuljon, hogy ujra és ujra eljöjjön hozzánk, hogy 
nálunk maradjon a Lélek, annak feltétele, hogy egyre bensősége
sebb szeretettel kapcsolódjunk az Urhoz. Igazi szeretettel!

Mikor szeretsz igazán embert? Akkor, ha minden igyekezeted
del azon vagy, hogy ami érték a szemedben, ami jó van benned, azt 
odaáldozd annak, akit szeretsz. Amig csak kapni akarsz, nyerni, 
a magad boldogságát meriteni szeretetedből, nem igazi az, önzés
től fertőzött. Nagyon alkalmas ez a mérték arra, hogy vele meg
mérjed szeretetedet, amely családodhoz, barátaidhoz, az emberek
hez füz és bizonyos, hogy ha alkalmazod, meg-megszégyenit önvizs
gálatod eredménye. De ugyanaz a mérték világítja meg a Jézus irán
ti szeretetet is. Imádságban kérésekkel ostromolni üt még nem sze
retet Iránta. Igaz szeretet füz Hozzá, ha adni akarsz Néki, ha 
önmagadat adod oda Néki, teljes önmagadat, testedet-lelkedet.

Ez a szeretet indit arra, hogy megtartsd parancsolatait, a- 
mit elválaszthatatlannak mond a szeretettől. Csak kettőt idézünk 
ezek között; az egyik igy szól: "Ha valaki én utánam akar jönni, 
tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen en
gem." /Mt. 16: 24-./ Az ő keresztjét! Nem Jézus keresztjét, - ezt



- 3 -

egyedül Ő hordozhatta. Nem is magaválasztotta keresztjét. Hanem 
azt, amelyet Isten rak a vállára és amely dédelgetett vágyak, d 
delgetett önmaga megtagadását követeli.- A másik parancsa ez: 
"Eredj el és te is hasonlóképpen cselekedjék." /Lk. 10: 37./ Ha
sonlóképpen, mint az irgalmas samaritánus. Az ő kedvéért ne saj-  
nálj embertársaidtól időt, fáradságot, anyagi áldozatot és eköz
ben felejtsd el a magad érdekét. Ezeket meg tudod tenni, ha szer  
ted Őt, az Urat. És ezt a szeretetet viszonozza azzal, hogy nem 
hagy itt árván, kiszolgáltatva a világ gonoszságának és önmagad-  
nak. Viszontszeret téged és elnyeri számodra az Atya szeretetét 
is. És elküldi neked a Lelket.

3/ Mit érts már most a Lélek alatt? Isten kijelentését, Ma- 
gának Istennek Nálad való lakozását, aki Jézus Krisztusban eljött 
ebbe a világba, az emberek közé és aki az Ő megdicsőülése után a 
Lélekben van jelen továbbra is emberek között és folytatja munká- 
ját, amellyel birtokba akarja őket venni. Hogy még többet tudj a  
Lélekről, legyen segitségedre az a két név, amellyel Jézus neve
zi. Vigasztalónak mondja és az igazság Lelkének. A "vigasztaló” 
szó nem adja vissza teljesen az eredeti szövegben szereplő nevet.  
Ez tulajdonképpen annyit jelent, mint szószóló, tanácsadó, ügy
véd. De azért benne van a vigasztaló szó jelentése is. Hogy mi
lyen értelemben azt Luther megkapó módon fejtette ki utolsó ige
hirdetésében, amelyet két héttal halála előtt tartott. Ebben ezt 
mondja: "Krisztus igy szól hozzánk; Fogódzatok meg énbennem ma
radjatok meg az én beszédemben és azután hadd történjék, aminek 
történnie kell. Ha megégetnek vagy lefejeznek, türjétek, én majd 
megédesitem sorsotokat, hogy el tudjátok viselni. Ha rosszul megy  
sorsotok, én bátorságot adok nektek, hogy még nevetni is tudjatok    
hozzá. Legyen gyötrelmetek még oly szörnyü, az ördög még oly düh- 
hös, járjatok bár tüzes üszkön, ugy tetszik majd néktek, mintha 
rózsákon járnátok. Megerősitem sziveteket, hogy tudjatok nevetni. 
ha a török, a császár vagy bárki más a legszörnyübb haragjában 
tombol, csak énhozzám jertek! Ha szenvedtek, halált vagy kinval-
latest, könnyüvé teszem, mert néktek adom a Lelket, hogy minden 
teher, amelyet a világ elviselhetetlennek tart, könnyüvé váljék 
a számotokra."

Gondoljon most ki-ki a maga egyéni nyomoruságára, bánatára,  
gyászára és azután tudja meg, hogy megvigasztaltatására minden bi
zonnyal kész az Ur őhozzá is elküldeni a Lelket. Vigasztalónak pe
dig annak a számára bizonyul meg, akinek az életében mint igazság 
Lelke bizonyitotta meg magát. Ugy, hogy hatalmába adja annak, aki 
önmagát mondotta az igazságnak, Jézus Krisztusnak. A Lélek Jézus 
Krisztusban megláttatja az ember előtt az igazságot. Ezért is 
hangzik szüntelen a világban a Pilátus feljajdulása: "Micsoda az 
igazság?" Feltárja pedig Jézus Krisztusban a megjelent igazságot 
az igében, Ez a Lélek hatása alatt szünik meg holt betünek lenni 
és válik életnek, igazságnak beszédévé, ugy, hogy a szemekbe tüz 
belőle annak világossága, akiről bizonyságot tesz, aki abban szól. 
Amikor azért hallgatva az igét, jó utra léptél. Ha elzárkózol 
előle, sohasem érsz pünkösdöt! És hs mégis olyan csüggesztően ke
vés az ige hallgatásának az eredménye, ha magad is vasárnapról- 
vasárnapra ugy mégy el innen, ahogyan jöttél és nem történik ve
led és rajtad semmi, de semmi változás? Nos, testvérem, akkor an
nak csak az az oka, hogy nem pattantotta fel a Lélek a szived zár-



ját, amelyet magad helyeztél el ott a magad megszokott életéhez 
való ragaszkodásoddal, fásultságoddal, önmagad szeretetével, a 
magad igazságainak bálványozásával. Jöjj ide megváltás, felszab 
dulás, Krisztus után való vággyal, ébredező szeretettel Iránta, 
és - megszáll az Igazság Lelke, az igéből eléd lép az Ur,szive 
re pereg éltető beszédének üditő harmata és ugyanakkor megszáll 
a Lélek mint Vigasztaló.

Szeretnél mégis többet tudni a Lélek lényegéről, hogy ki
vánjad Őt? Ne felejtsük el, testvéreim, hogy a mindent tudni vá 
gyás üzte ki az embert a paradicsomból. És a mindenék megértése 
és tudás vágyának az élesztgetése egyik eszköze a gonosznak ma 
is, amellyel elzárja az utat a paradicsomba. Oda, az Isten ki
tárt karjaiba az jut el, aki a Lélektől várja az igazság, az is 
teni igazság megismerésének ajándékát. Hogy ezt tegyük, erre 
hiv a pünkösd. Hogy isteni kijelentés vágyától hajtva könyörög
jünk: "Jövel, Szentlélek Uristen, töltsd bé sziveinket bőven, 
mennyei ajándékoddal, szivbéli szent buzgósággal!"

Ámen!
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