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imgyon messze van tőlünk. Minduntalan csak azt a szörnyű 
•szakadékot látjuk, mely ott tátong a mostani és az akkori idő 
között. S most éppen e szakadéknak kellene elenyésznie, e 
külömbségnek megszűnnie. Mi, akiket tér és idő elválaszt tőle, 
eppcm úgy halljuk beszélni bizonyságfevőinek ajkán át, mintha 
ill élne közöttünk? Tér és idő nem választ el tőle 7 Éppen, 
mintha itt és most élne 7 Nincs már zsidó vagy görög, perzsa, 
méd vagy elámita, s nincs már idegenség és különbözőség 7 

Így beszél a pünkösdi történet. Tekinthetjük, ha akarjuk, 
költői lendületből született szép történetnek. De ha van fülünk, 
hogy halljunk, többet hallunk egy szép történetnél. Megismer
jük lényegét és meglátjuk, kicsoda Jézus. Jézus nemcsak volt, 
hanem van és lesz. Nemcsak ott és egykor élt; Jézus tegnap 
és ma és mindörökké ugyanaz, egyszóval; Jézus ott van az élet 
közepén. S ez azt jelenti, hogy amit mond, az nem csupán 
esetleges történeti igazság, mely megértésre csak bizonyos idő
ben találhatott, hanem az a csodálatos, hogy az esetlegesben 
/iz örökkévaló, az emberiben az isteni jelent meg. Hogy Jézus 
az élet közepe, ez azt jelenti, hogy körülötte nyugszik minden, 
mint a körben a középpont körül. Somiképpen a középpont a 
kör minden pontjától egyenlő távolságra van, éppen úgy Jézus 
ma sincs távolabb, mint tegnap. Nem hiába van megterítve az 
úrasztala: „vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek 
meglöretik, az én vérem, mely kiontatika bűnök bocsánatjára." 
Ez ma éppen olyan igaz, mint amilyen igaz volt ezer eszten- 
<löv('l ezelőtt, és igaz lesz ezer esztendő múlva éppen úgy, mint 
iim. Ez a történet, amelyik elbeszéli, hogy az első pünkösdkor 
im'gértí'tték a Jézusról szóló beszédet, nem akar egyebet mon
dani, mint hogy az élet közepén Jézus van. Ha igazán Jézus- 
ry»l van szó. akkor minden embernek jönnie kell, hogy megértse 
Ol. J('lcnthct-é valamit a kultúrák és nyelvek külömböző volta 
az Ö Imtalmas megváltó igéjével szemben 7 Hogy Ö a közé
pen v/in, ez azt jelenti, hogy az élet- és világszemléletek ezer- 
fele külörnbségei is tovatűnnek. Milyen sokat töprengünk, hogy 
a külömböző életkorúakhoz és állapotúakhoz miképpen lehetne 
■leznsl közt'Ivinni. Miképpen prédikáljunk a képzett embernek, 
a mimluisn/ik, az ifjúnak? Óh, inkább azon kellene töprenge- 
mmk. hogy cs.akugyan Jézus-c az, akit hirdetünk, s akit cgy- 
m á;ilioz köz(‘l .sz(‘relnénk vinni! 1 la c.sakugyan ó  volna, s ami
kul l\ ‘L  1)1 /,<‘iriaK, s/avaiakk il i:..ikngvaa .•! I özi'pponlol r,i
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r .Illánk meg, ahol Ö van, okozhatna-é olyan sok gondot az 
. Iilliiiiuk es állapotok külömbözősége ? Úgy áll minden körü- 
l.illi aimt a körben a középpont körűi. Isten igéje, melyet maga 
I, iii hoz, .H mely maga Jézus, mint a gránát, úgy töri szét az 
.1.1 . pilmenveit, a tetőtől az alapig. Nincs alap és fal, mely 
... ki liilefő.H volna. Nics olyan lelki-, faji-, vagy állapotfeltétel, 
m. Iv a. ki legyőzhetetlen akadály lehetne. Bárcsak az egyház,
.Ilink..1 Kóla beszél, ne félne annyira az emberek ellenvetései- 
li.l . . teheérléseitől; bárcsak attól félne, hogy amikor Jézusról 
1). ./el. < sokugyan Róla vagy más valakiről beszél-e?! Ez a 
puiikiisd. Ezt hirdeti a pünkösd. Ezt az egyet, hogy Jézus a 
In. ép, körülötte forog a történelem ezer változata, de előtte 
mim len külömbség megszűnik.

Természetesen az akkori időnek és az első jeruzsálemi 
pimkosdnek, hogy pünkösd lehessen, voltak emberei, kiknek 
v.ili fiilük, hogy halljanak, szemük, hogy lássanak, emberei, 
Ilink megismerhették és mivel megismerték, hirdették is, hogy 
le ii'i o középpont. Nézhették, érezhették, megtapinthatták és 
iiiml fény az éjszakában, úgy áradt szerte, hogy amit Jézus 
Iniili-I, nemcsak valami a más dolgok mellett, hanem az egyet- 
k n érvényes dolog, mindennek a középpontja. Azonban amijök 
megvolt nekik pünkösd előtt és előttünk, nem olyan valami, 
limit utánuk mi is meg ne kaphatnánk. Ök is, mint mi, csak 
ponljiii unnak a körnek, melynek közepe Jézus, s miért ne tör- 
helm- elő az igazság fénye a kör valamely más pontján is „most 
itt. m/ijd ott, most keleten, majd nyugaton?" Miért ne tudnák 
o kör (‘gész vonalán, miért ne világolhatna az egész földön és 
mmd(>n időben, miért ne törhetne elő minden ajakról, hogy Jé- 
MI.S UZ Úr 17 Miért ne teljesedhetnék be, amit Isten igéjében 
im-gigért: „kitöltőm az én Lelkemet minden testre" 7 Miért ne 
Iclholnék meg minden ország az Isten dicsőségével 7 Miért ne 
l<-hclno már egyszer igazán és végérvényesen pünkösd?

Első pillanatra talán csodálatosnak tűnik föl, hogy minden 
ido <‘s <‘mber számára csak egy igazság van. De csak az első 
pilluimlru. Valóságban minden idő és nemzetség szorosan össze- 
Imlozik. Ámbár vannak külömbségek, de még nagyobbak a 
kozciH vonások, s ha ezekre nézünk, azt a csodálatos dolgot 
látjuk im'g, hogy nem az élet maga.slata, hanem mélysége, a 
iK'hézség, komolvság, sz<-nv(>dés és nyomorúság mindannyiunk 
ko/.os vonása. A/, u. ii. magaslatok, iiK-lyekrí' lalai) fclcmelki -


