
Kedves Gyülekezet! Szeretteim  az Úrban!
                                    

                                             
Talán kissé szokatlan, sőt idegen a 

számunkra ez a most felolvasott igeszakasz ma, pünkösd ünne
pére. Mégpedig azért, mert nincs benne szó a Szentlélekről. 
Egyetlen egy szóval sem tesz Róla említést. És lássátok 
mégis azt kell mondanunk, hogy egyházi atyáink jól megvá
lasztották ezt a textust a mai napra, mert az egész szent- 
igénk mögött ott rejtőzik az Isten Lelke! És mi tudjuk a  
harmadik hitágazat magyarázatából, amelyben azt valljuk, hogy 
"saját erőnkből nem tudnánk hinni a Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban, sem ŐHozzá eljutni, hanem a Szentlélek hivott min
ket az e v a n g é l i u m által!..." És ugy-e, sokszor 
mondogatjuk, és bizonyára kivülről is tudjuk, hogy a János 
3,16.-ban találjuk meg az evangélium summáját. Ez az össze- 
sűritett evangélium szólaljon hát meg ma pünkösd másodnapján,

  a Szentlélek ünnepén, csakhogy közelebb kerüljünk Istenhez, 
a Szentlélek Uristenhez, mert higyjétek el, hogy

a Szentlelket csak az evangélium által kapjuk!
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
/Wir bekommen den heiligen Geist nur durch d a s  Evangelium!/

                       
                                 

                  
1./ És az evangélium igy szól: Isten sze- 

rette e világot !És mi nyugodtan hozzáfűzhetjük, hogy  Isten 
szereti ezt a világot most is, ma is. Ezt a világot,amely
hez mi is tartozunk. De vajjon mi a bizonyítéka annak, mire 
hivatkozhatunk, hogy azt állithassuk, hogy Isten valójában ma 
is szereti ezt a világot? Vannak tapasztalatok, amelyek min
ket teljes bizonyossággal erről meggyőződnek. Fel sem tudjuk 
sorolni. És a hivő ember szinte; lépten-nyomon láthatja, hogy 
Isten mennyire szereti nemcsak ezt a világot, az egyes emberi 
lelkeket, - még a Vele szemben dacolókat és az Őt egyenesen 
tagadókat is, - hanem éppen őt is, a senkit; a porszemet, a- 
ki hivő létére ellenére nap ól-napra vétkezik Ellene, Isten 
ellen.

Persze hogy nem tudunk hinni az Isten 
szeretetében akkor, amikor keserű tapasztalatokat szerzünk, 
nehéz sorscsapásokban, csalódásokban és egyéb baj okban része
sülünk mi, vagy látunk másokat abban vergődni. A hitetlen vi
lág ilyenkor ezt hányja a  hívők szemére: Hol van itt a szere- 
tő Isten? És gunyolódik, csufolódik tovább: M iért nem segit
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a szeretet Istene?... S mi gondolatainkba merülve viasko
dunk önmagunkkal és az igazsággal és kapkodunk utána, mert 
egyesek ezt“ tartják helyesnek, mások ideáig éppen ennek el- 
lenkezőjét állítják. Ez sokszor  őrültségbe is vihet bennün
ket, ha idejében nem fékezzük heves indulatainkat, megter
helt agyunkat.    

2 . / Ne a m i  tapasztalainkra, a mi 
keserű vagy éppenséggel- boldog tapasztalatainkra alapitsuk 
Isten szeretetének kézzelfogható valóságát, hanem figyeljünk 
fel az evangéliumra, amely igy szól tovább; Isten az Ő Egy- 
szülött Fiát adta, hogy valaki hisz ŐBenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. "Mert nem azért küldte Isten az Ő  
Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy meg- 
tartassék a világ általa.” Isten tehát nem elpusztitani a- 
karja ezt a világot és benne az emberiségét, hanem megmen
teni, üdvöziteni akarja. Itt a bizonyitéka, hogy szeret!! 
Viszont Ő  mitőlünk nem kiván mást, csak ezt az egyet: hogy 
higyjünk! Higyjünk Jézus Krisztusban, az E g y szülött Fiá
ban. Aki azért halt meg és adta életet a kereszten, hogy a 

  mi bűneinket eltörölje, bününk szennyeit drága vérével fe
hérre mossa és igy mi megállhassunk Isten előtt,  aki a tisz- 

  taság, az igazság, a szentség és a szeretet Istene. Hogy 
itt érdemről nem lehet szó, az csak természetes. Mert mit 
is érnek a mi jó cselekedeteink?! Isten,előtt semmit. Ezt 
szem előtt tartva, állapitotta meg Pál apostol is a rómabe- 
liekhez intézett levelében: "Azt tartjuk tehát, hogy az em
ber hit által igazul meg."/Róm.3,28./ Sőt a hit álul való 
megigazulás már, az ószövetségben is fel-felcsillan: " Az i- 
gaz pedig az ő hite által él.”/Hab.2 ,4b./ És szentigénk ko
molyan köti a szivünkre az intelmet: "Aki hiszen ŐBenne, - 
vagyis Jézus Krisztusban - el nem kárhozik; aki pedig nem 
hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszü
lött Fiának nevében.”

Ezt az evangéliumot igazán csak akkor 
fogod sulyosnak érezni, testvérem, és csak akkor fogsz mind 
két kezeddel ez után az evangélium után nyulni, amikor majd 
közel érzed halálod óráját. Mert akkor fogod megtudni,  mit 
jelent, örökre elveszni és mit jelent boldogan üdvözülni, ö- 
römmel hazamenni. De addig, amig itt vagy még ebben a v ilág
ban; világositsa meg ezt ez evangéliumot  a Lélek, Isten 
Szentlelke! Mert csak ez a Lélek, a Szentháromság egy igaz 
Isten harmadik Személye adhatja meg neked azt a bizonyossá- got,

 hogy tudjad-elfogadni az evangéliumot, tudjál lste n   
Egyszülött Fiában hinni, Jézus Krisztusban bizni és csak a 

Lélek vezérelhet téged ezen a földön ugy, hogy tudj Isten 
kedvében járni és egykor boldogan, csendesen meghalni. Ezért 
ünnepeljük ma is még pünkösdöt, azt az ünnepet, amelyen Is
ten bőségesen kitöltötte az Ő Lelkét.

  3./ Az első pünkösd napján Isten csak 
az evangélium által adta a Szentlelket. Emlékezzünk Péter a- 
ostol prédikálására. Ha nem az evangéliumot hirdette volna 

a 3000-nek, nem szállt volna rájuk a Szentlélek. Áll tehát 
 az igazság megdönthetetlen szilárdsággal: akik ezt a z  evan-
géliumot elutasítják, vagyis akik nem akarnak tudni Jézus  
K r i s z t u s r ó l ,  I s t e n  E g y s z ü l ö t t j é r ő l  

é s  n e m  h i s z n e k  Ő b e n n e , a -



zokra lsten nem tölti ki az Ő Lelkét és azok az itéletben
maradnak, vagy ahogyan szent igénk mondja: máris elkárhoztak. 
És ez a kárhozat abban áll, hogy valaki inkább szereti a  

sötétséget, mint a világosságot. "Mert minden, aki hamisan 
cselekszik, gyülöli a világosságot és nem megy a világosság
ra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; aki pedig az 
igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cse- 

  lekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való 
  cselekedetek.” Egyszerű, de egyben megrenditő szavak ezek 
mindnyájunkra nézve. Mert mindannyian szeretjük a sötétséget, 
a bünt, és gyülöljük a világosságot. És tesszük nem a jót, 
hanem cselekesszük a rosszat, a hamisat.

  Az imént volt szó a hit által való megiga- 
zulás fontosságáról és most mégis eléje tolul a cselekedetek 
kérdése, megint felülkerekednek a hamis és igaz cselekedetek 
problémái?  Nincs ez ellentétben azzal, amit az előbb mondat
tunk, hogy Isten csak egyet kiván tőlünk, t.i. azt, hogy  
higyjünk? Szeretteim, akiben az Isten Lelke lakozik az evan- 
gélium által, annak számára ez nem kérdés, mert tudja, hogy 
a hit és a cselekedetek szétválaszthatatlanul együvé tartoz
nak, tudja, hogy Pál és Jakab apostol fejtegetései kiegyen- 
litik egymást."Ahit együtt munkálkodik az ő csélekedeteivel” 
/Jak.2,22./ s igy az,igazi cselekedetek csak a  hit talajából 
nőhetnek ki igazán. És nemcsak tudja mindezt, hanem e sze
rint is él, hisz és cselekszik. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy a pünkösdöt megért és pünkösdöt átélt ember mindig ugy 
jár ezen a földön, mint Isten angyala: tiszta, hófehér ruhá
ban, s zeplőtelenségben és ártatlanságban és bünt soha többé 
már nem cselekszik. A hit és cselekedetek kérdése felett u-
gyan nem vitatkozik és ez többé nem okoz neki problémát és 

különösebb fájdalmat, mert tudja és tisztában van azzal, hogy 
mindkettő nélkül nem juthat üdvösségre. De annál inkább fáj- 
nak a bűnei! Éppen ez  a  legnagyobb büne fáj, hogy mégsem 
hisz és mégsem cselekszik ugy, ahogyan ezt Isten követeli. 
És küzd önmagával, harcol ereje megfeszitésével a kisértések 
ellen, talán próbál bőjtölni is, nélkülözni is, lemondani is 
dolgokról, szenvedélyekről, rossz szokásokról, amelyek fogva 
tartják, - de mind hiába! Ujra és ujra elbukik. És vétkezik 
Isten és ember ellen. És érzi, hogy nincs békessége, nincs 
nyugta, mert a sötétség egyre inkább körülveszi és ebben a sö
tétségben minden oly közömbössé, oly fásulttá válik, a számára. 
És kénytelen megállapítani, hogy ki van szolgáltatva az ör
dögnek és a gonosz minden légióinak. És ekkor mégborzadva döb
ben rá arra, hogy tulajdonképpen a kárhoztatás itélete, alatt 
vergődik és elveszett ember, a sötétségbe vetett ember, ahol 
örökös sirás és fogcsikorgatás hallatszik. És nincs mentség, 
nincs szabadulás? De van! Itt kell megszólalnia az evangéium  
summájának: "Ugy szerette Isten e világot,hogy halálra adta az 
Ő Egyszülött Fiát!" A kárhoztatás iszonyu poklát Jézus Krisz
tus szenvedte el helyettünk és nekünk lehet örök életünk. Ha 
ujból és ujból vétkezünk is, lehet örök életünk. Ha el-elbu- 
kunk is, lehet örök életünk. Mert K risztusért megbocsát Isten.

Ebben nyugodjon meg háborgó szivünk. Abban, 
hogy mindenek ellenére is v a n örök életünk. Ezt a boldog 
bizonyosságot világositsa meg előttünk a Lélek az evangélium 
által necsak ma, hanem mindennap. Ugy-e , most már megértetté
tek, miért kellett ennek az evangéliumnak ma megszólalnia!

Ámen!
/ NKO. német j. és ford./


