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Nem Idietünk mást, mégegyszer mondjuk; „de az Isten 
Kozdng jiz ő irgalmasságában" . . ,  Isten a hitetlenség kérdésé
vel is tud végezni. Sőt már végzett. A  feltámadás nemcsak 
HZ('), idea, programm, a feltámadás tény. A  feltámadás meg
történt. Az ellenállás megtört. A z ember élete már a diadal
maskodó isteni irgalom színtere lett. Krisztus feltámadt a ha
lálból. Kérjük Istent, hogy minket is győzzön le az ő igéjével.

Jöjj teremtő Lélek.
Pünkösdi.

És megfelének mindnyájan Szent Lélekkel, és 
kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta 
nékik szólniok . . .  Álmélkodnak pedig mindnyájan 
és csodálkoznak vala, mondván egymásnak : Nemde 
nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak ? 
Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját 
nyelvén, a melyben születtünk? Párthusok és mé- 
dek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, 
Júdeábán és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiá
ban, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Li- 
biának tartományiban, mely Cziréne mellett van és 
a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok. 
Krétaiak és arabok, halijuk, amint szólják a mi nyel
vünkön az Istennek nagyságos dolgait. (Apostolok 
Csel. 2, 4. 7— 11.)

Hányszor elcsodálkoztunk már, amikor a pünkösdi törté
netet olvastuk, hogy a Jeruzsálembe összesereglő idegenek, 
l)árthusok és médek és elámiták és akik lakoznak Mesopotá
miában, Júdeábán és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában, 
Rómában és Egyiptomban, akik Istennek nagyságos dolgait 
hallották, az apostolokat a saját nyelvükön hallották beszélni, 
Hányszor elcsodálkoztunk ezen, s talán örvendettünk is, mint 
valami nagy ígéretnek. Mert ezeket az idegeneket oly közel és 
annyira rokonainknak érezzük, mintha testünkből való test, 
csontunkból való csont volnának; közel és rokonainknak, sok
kal inkább, mint az apostolok. Messziről jövünk mi is és nem 
voltunk ott, amikor Jézus élt, beszélt, cselekedett, meghalt és 
feltámadott. Évszázadok választanak el tőle, más nyelven be
szélünk, más a felfogásunk, mások világszemléleteink. Van-é 
a mai embernek valami közös vonása az akkori idő emberé
vel é.s az akkori nemzetséggel ? Csodálatosan szép dolgokat 
beszélnek erről a názárcdi Jézu.sról, de mégis olyan messze*.


