
A Szent Lélek nélkül nincsen keresztyénség__ !

Ezen a vasárnapon templomainkban a Szent Lélek munkájáról szól

az igehirdetés. " A Lélek elevenit meg " ez ennek a vasárnapnak 
magyar peikoparendünkben a mondanivalója.Örölhetünk annak,hogy 
nemcsak pünkösdkor hallhatunk a Lélek munkájáról,hanem most is 
a nyár végén.Megfigyelhetjük,hogy nagy általánosságban hiveink 
a harmadik hitágazatról tudnak legkevesebbet. Istenről, mint a mi 
Atyánkról tudják hiveink azt,hogy Ő az aki teremtett,megtart és 
igazgat mindeneket,Akiről igy énekelünk "Gondviselő jó Atyám vagy, 
oh én édes Istenem" ,Istenről,amint Jézus Krisztusban testvérünkké 
lett tudják azt hogyan élt,tanitott,hogyan halt meg és támadott 
fel,hogy Ő a "Bünösöknek Megváltója,Jézus lelkünk Megtartója" ahogy 
énekeljük is,de hogyki a Szent Lélek és mi amunkája erről m ár 
sokkal kevesebbet tudnak és meg kell mondani pünkösd kivételével 
szinte alig hallanak.Bizony érdemes Luther Kis Kátéját elővenni s 
felütni benne a III.Hitágazat magyarázatát felnőtteknek is.Bizony 
érdemes gyakran elolvasni ezt a tömör,nagyszerü magyarázatot és 
mivel nem szégyen a tanulás érdemes megtanulni könyvnélkül is - 
ha mar elfelejtettük volna.!
Mit is mond Luther ebben a magyarázatban?Szavait igy foglalom össze: 
A Szent Lélek nélkül nincsen keresztyénség ! Luther erről az 
igazságról két vonatkozásban is beszél:l.A Szent Lélek nélkül nincsen 
egyéni keresztyén élet. 2.A Szent Lélek nélkül nincsen e g y h a zi élet.

Nézzük az elsőt:Szent Lélek nélkül nincsen egyéni keresztyén élet.
Ki a keresztyén ember?Az , aki Jézus Krisztust Urnak vallja, de "senki 
sem mondhatja Urnak Jézust,hanem csak a Lélek által" olvassuk az 
Ujtestamentumban I.Kor.l2,3.v./Pál apostol ezzel azt fejezi ki, 
hogy nem a mi elhatározásunk,belá tásunk következménye a Krisztus-hit 
hanem a Szent Lélek munkájának eredménye bennünk.Aki hisz a Krisztus
ban ,élete Urában és Megváltójában az bizonyos lehet,hogy életében 
ezt a világosságot a Szent Lélek gyujtotta.Szemünkkel a kereszten 
egy csufos véget ért,kinlódó embert látunk,csak a Szent Lélek 
győz meg afelől,hogy a Keresztrefeszitett Ur.Ez a Lélek legfontosabb 
munkája ,Ő mindig,minden körülmények között Krisztusra mutat,Krisztus 
hitet fakaszt.Megvilágosit minket afelől,hogy Ő az akiben Isten 
megbékélt az emberrel.Ime Luther pontosan ezt tanitja:"Hiszem, hogy 
saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban ,az én Uramban 
hinni, sem Őhozzá eljutni,hanem a Szent Lélek hivott el engem az evangé 
lium által,Ő világositott; meg ajándékaival."
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Isten azzal,hogy elrendezte életünket,eltörölte adóssagunkat,amellyel 
Néki tartoztunk,elrendezi,megujitja életünk az emberek között is.
Nem akarja,hogy terméketlen,meddő maradjon az életünk.Ezért adja 
életünkbe a Lélek gyümölcseit:a szeretetet,az örömöt,a békességet, 
a béketürést,a szivességet,a jóságot,a hüséget,a szelidséget,a 
mértékletességet ./Gal.5./Ezek nem valamiféle erények, amelyeket 
a keresztyén ember önnevelés utján  szerez meg,hanem a Lélek 
gyümölcsei.Aki megigazit az meg is szentel minket,Luther is igy 
mondja "Ő szentelt meg"
Isten Lelkének állandó,csendes,hüséges munkája az is,hogy megőriz a 
leresztyén hitben.Nem csak a megindulást adja Ő, hanem a megmaradást is, 
Luther igy irjja:"Ő tartott meg az igaz hitben".
Hisszük azt,hogy amint a Szent Lélek az,aki életre kelt bennünket
/az Ujtestámentum azt tartja,hogy annak van élete,aki hisz a 
Fiuban/ ugy kelt életre egykor majd a feltámadáskor is,hogy az itélet 
után is Krisztusnak szolgáljunk.A Szent Lélek az,aki tájékoztat 
az utolsó dolgok felől,hiszen Krisztus azért küldte el Lelkét,hogy 
megtanitson minden igazságra.De nemcsak tájékoztat,hanem hitet is 
ébreszt bennünk a kétségbeesés helyett,Luther szavai:"az itélet 
napján engem és minden holtat feltámaszt és nekem minden Krisztusban 
hivővel együtt örök életet ád."
Most pedig vegyük szemügyre Luther tanitá sának második vonatkozását:
A Szent Lélek nélkül nincsen egyházi élet."A Lélek az aki az egész 
anyaszentegyházat hivja,gyüjti,megvilágositja,megszenteli és Jézus 
Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben" Valóban az egyház puszta 
léte,élete,az hogy van ebben a vilagban,már arról beszél,hogy 
a Szent Lélek munkálkodik.Krisztus Lelke mindig gyülekezetet formál, 
egyházat teremt.Egymástól idegen,közömbös embereket testvérekké 
tesz,egyházat kovácsol belőlük,Ebben a közösségben,az egyházban az 
emberek egymás hite által azért erősödhetnek,egymás szeretető és 
imádsága által azért élhetnek mert a Szent Lélek egy testté tette 
őket,egymásnak tagjaivá.Bizonyosak lehetünk abban,hogy ahol az 
egyházat rontják,bontják,tagjait a gyülekezetből kicsalogatják - lehet 
hogy talán éppen a Szent Léle"nevében",az Ő nevét emlegetve,-ott nem 
a Szent Lélek munkálkodik,mert a Léleknek mindig az a munkája,hogy 
egyházat teremt.A Szent Lélek a bünösökkel foglalkozik, belőlük teremt 
"szent népet",naponkénti bünbocsanatból élők gyülekezetét.
Az egyhazat hajóhoz szoktak hasonlitani.Pontosabban meg kellene mindig 
mondani,hogy vitorláshajóhoz hasonlt.A Szent Lélek szele hajtja ezt a 
vitorlashajót.Mozdulatlan és egyhelyben vesztegel,ha nem fuj a Szent



Lélek szele .Éppen ezért nélkülözhetetlen a Szent Lélek az egyház 
életéhez,létfontosságu a számára.Ezért nem tulzás ,ha azt mondjuk
az egyház mindenkori egyik legfontosabb feladata Lélekért való 
könyörgés,hiszen ugy rászorul az egyház a Lélekre,mint az ember a 
mindennapi kenyérre /Luk 11,5-8.v.!/Nélküle csak erölködés, 
veritékezés,kapkodás,eröltetés az egyház "élete",nem is méltó az 
élet névre.Nélküle olyan az egyház ,mint egy szobor,amely 
hasonlithat ugyan megszólalásig az élő emberre,olyan mintha, élne, 
de mégsem él!Luther magyarázata komolyan tanit arra,hogy Szent Lélek 
nélkül nincsen egyházi élet.
Luther nagy bizonyossággal igy fejezi be magyarázatát:Ez igy igaz! 
Szent Lélek nélkül nincsen keresztyénség.Szivleljük meg 
Luther tanitását!

Hafenscher Károly
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