
 اعمال بزرگ خدا در موقع زمان بحران

 ۲۱تا  ۱،  ۲اعمال رسوالن باب  

با  ماندارانیهمٔه ا د،یرس كاستیروز پنت یوقت

  هیشب ییناگهان صدا2جمع بودند.  كجا یهم در 

را  یااز آسمان آمد و تمام خانه دیوزش باد شد

در برابر 3كه در آن نشسته بودند، پر ساخت. 

آتش  یها نند زبانهما  ییها چشم آنان زبانه

جدا گشته و بر هر   گریكدیظاهر شد، كه از 

القدس همه از روح4قرار گرفت.  اناز آن کی

قدرت   شانیكه روح به ا  یپر گشتند ، به طور

شروع به   گرید یبه زبانها  د،یبخش انیب

  انیهودیدر آن زمان 5صحبت كردند. 

آسمان، در  ریِملَِل ز عیخداپرست از َجم

آن صدا به   یوقت6تند. ت داشاقام میاورشل

گرد آمدند و چون هرکس    تیّجمع د، یگوش رس

همه   د،یرا شن ماندارانیزبان خود سخنان ا هب

پس چطور 8 ستند؟ین یلیجل کنندیصحبت م کهیکسان نیو در كمال تعّجب اظهار داشتند: »مگر همٔه ا7شدند  رتیغرق ح 

 یو اهال انیالمیو ع انیو ماد انیما كه از پارت9 م؟یشنویم آنان را به زبان خودمان امیاز ما پ کیاست كه هر 

 روانیكه متصل به ق یبیل یو مصر و نواح  هیو پمفل هیج یو فر10 ا یو پنطس و استان آس ه یو كپدوك  هیهودیو  نیالنهرنیب

شرح   م،یتان هستو عربس تیكر یو اهال اند،رفتهیرا پذ هودی نیكه د یو هم آنان انیهودیهم 11 ،یاست و زائران روم

اّما  13چه؟«  یعنی: »گفتندی م گریكدیو سرگردان به  رانیهمه ح 12.« میشنویبزرگ خدا را به زبان خودمان م یكارها 

  یو صدا رسول برخاست ازدهیاّما پطرس با آن 14:اند.«از شراب تازه مست شده  نها ی: »اگفتندیكنان ممسخره یبعض

كه   دید و آگاه باشی: بداندیتوّجه كن م،یساكنان اورشل  یو ا انیهودی یفت: »اخود را بلند كرد و خطاب به جماعت گ

است كه   یزیهمان چ  نیبلكه ا16اکنون ساعت نُه صبح است.  رایز ستند؛یمردان مست ن نیبرخالف تصّور شما، ا15

و   ختیرو خواهم رخواهم كرد: از روح خود بر همٔه مردم ف نیدر زمان آخر چن دیفرما ی'خدا م17گفت:  ینب لیوئی

بر غالمان  یحتّ  ،یآر18 .دیشما خوابها خواهند د رانیو پ اها یو جوانان شما رؤ افتیپسران و دختران شما نبّوت خواهند 

و بر   ها یو در آسمان شگفت19نبّوت خواهند كرد. شانیو ا ختیخود در آن روزها از روح خود فرو خواهم ر زانیو كن

از آمدن آن روز بزرگ و پر شكوه   شیپ20. ظیخون، آتش و دود غل یعنی، اهم نمود ظاهر خو ییها نشانه نیزم یرو

و چنان خواهد شد كه هرکه نام خداوند را بخواند 21خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت  کیتار دیخداوند، خورش

 .افتینجات خواهد 

 

داده  رییمان را تغ یزندگ روسیو نیکه,  چقدر امن نشان داده است  یکرونا برا ریهمه گ یِ ماریبعد از ب دیدباز نیاول

  زی. سر ممیدست نزده ا گر یبه همد ی. حتمیریدر آغوش بگ گری همد م یتوانست ی. اما ما نممیاست. با دوستان روبرو بود

  بود ن مانند گذشته گری. دبودکرده  رییتغ یزی،اما چ  بودهنوز در آنجا  فاقتو ر یکی. نزدمیقهوه با فاصله  مقابل هم نشست

ما را از کارمندان جدا  ی ا شهی. در مغازه ، ماسک و صفحٔه شمینیبب گر ید یها  ت یاز موقع یاریتوان در بس ی را م نیو ا

خاص جشن  اریبس طیدر شرا طتوان فق یم  یربان یعشا  یو حت میخوان یز را مکرده. در مراسم عبادت ما با ماسک آوا

خواهم   یم کشنبهی کاستیکرده است. و امروز در روز پنط رییتغ اریته بسچند ماه گذش یما ط ی، زندگ زانی. عزمیبگر

  یاز مردم م یرسد برخ  ی دانم که به نظر م ی من م د؟یبه ما بگو  یزیچ  نها یخواهد در مورد همٔه ا یخدا م ا یبپرسم که آ

تواند عذاب   ی هرگز نم دانند که کرونا  یم یخوب بهف دیگر خالر ب یاز جانب خدا است . برخ  یتدانند که کرونا مجازا

است که   نیدانم ا ینه!  اما آنچه من م ا یاز طرف خداست  یمجازات روسیو ا یدانم آ ی،  نم یخدا باشد. اگر از من بپرس

کند. خداوند   یبشر دخالت م خیکه خداوند در تار میریگ یم  ادیگذارد.  ما از کتاب مقدس  ینم یسانها  را تنها خداوند ما ان

و جنگ را در سراسر   یماریکه ب ستین یبزرگ کتاتوری کند. مطمئناً خدا د ی رد و به ما کمک مخبر دابشر   خیاز تار

که فاجعه   میریگ یم ادیکند. و ما از کتاب مقدس  یم ییو اکنون راهنما  نجا یرا در ا دادها یجهان گسترش  دهد. اما او رو

 باور کنند. خدا را   مردم شد   یبود که روح خدا در کار بود و باعث م یمواقع شه یهم زرگب

 



که   میرا دار وسفیمثال ما  یداده اند . برا لیکتاب مقدس را در زمان بحران  تشک یداستان ها  شتریکه ب نجاستیا جالب

خداوند مردم  نیکه به عنوان رسول از جانب خداوند انتخاب شود به عنوان برده در مصر فروخته شد. بنابرا نیقبل از ا

 اریبس دیخود د یآتش گرفته را روبه رو یکه بوته ها  یهنگام زین یسد. همان طور که موت دانجا  وسفیرا توسط 

در   یمدت طوالن ستیبا  یم زین انیلیاسرائ نیزنده آشنا شد. همچن یبود که او با خدا یبار نیاول نیا قا ی. و دقدیترس

کتاب  ین داستان ها یاز بدتر یکیمربوط به  زیکردند تا به کشور معود برسند. آمدن روح القدس ن یم یرو ادهیصحرا پ

در ذهن شاگردان تازه بود. اما پس از آن ماجرا  بیصل ی بر رو حیمس ی سیمردن ع یمقدس است. هنوز ماجرا

متعدد باالخره شاگردان  یخود حس کرد و از مردگان برخواست. پس از نشانه ها  یپاها  ریرا ز نیسرورمان دوباره زم

و مرگ غلبه کرده است. پس از آن شاگردان دوباره شوکه شدند که   طانیبر ش  زنده است و  ح یمس ی سیمتوجه شدند: ع

 نیانجام دهند. ا یدور هم کار میکوچک در اورشل یدر اتاق دیسرورمان به آسمان سعود نموده و به آنان گفته است که با 

که آنان با  یاتیست ،اما عالوه بر تجربه اشد روزیداشتند که سرورشان پ یآنها بود. آنان آگاه یبرا یکار چالش بزرگ

صبر بود. او  با   یتوانم تصور کنم که چگونه پطرس ب ی در آنان وجود نداشت. من م یزیچ  زیسرورشان داشتند هنوز ن

درد  کیمسأله  نی. ارا نداشتند یکاف یروین انیم نیانجام دهد ،اما در ا دیبا  یدانست، که چه کار گرید  شاگردان

وحشتناک   لمیف کیکه شاگردان خود را در آن پنهان کرده بودند همانند  یهد بود. اما در آن زمان کلبه اواخ  شتناکوح 

همانند آتش در مغز   یزیو چ  د یاز آسمان به گوش رس یوحشتناک یباره صدا کی زمان به  نیکرده بود. در ا رییتغ

بود که روح القدس   یهمان لحظه ا نید. و انرا بده اریاخت درتق ارانی نیالزم بود تا به ا یزیچ  نیشاگردان جرقه زد. چن

 نیشکل مانده است. بزرگ تر نیمتولد شد. و از آن زمان تا کنون به هم سا یبود که کل یهمان لحظه ا نی. ادیا یب نیبه زم

  نیام دهند. در انج ا دیبا دانند چه  ینم گریاند و د دهیخود رس ریمس یهستند که انسانها به انتها  یینها خداوند زما  یزمان ها 

  یکه ما به مرور زمان بزرگ تر و بزرگتر شده و به درجات باالتر ست ین نینهفته است. راه ما انسانها مانند ا یقتیحق

آمد. ما انسانها   نی! روح القدس خود خدا بود که به ظاهر روح القدس به زمست یمعنا ن نیاصال به ا کاستینه! پنت م،یبرس

 نیزم ی به رو یکمک انسان چ یبود که روح القدس بدون ه نی. و آن امیدیچشمانمان د ی روبه رو کاست یرا در پنت یزیچ 

 نیاوقات ا یرار است. گاهقابل تک ریغ یمعجزه ا نیاست. ا کاستیپنت  یمعجزه نیآمد و انسانها را شگفت زده کرد. و ا

خداوند را   ی توانستن کار ها  یبودند و نم دیام نا  ها که انسان یدر زمان قاً یما است. به خصوص دق یچالِش بزرگ برا کی

بحران را نه تنها  نی. امیکن یبار تجربه م کیرا ما تنها  یزمان نیچن نیما. ا یاست برا یهم چالش بزرگ نیا نندیبب

را  نیا زینهستند  سا یکه در کل یکسان زیخودمان ن نیکنند، بلکه در ب یبه خداوند اعتقاد ندارند تجربه م گریکه د یکسان

 یاریبه خداوند اعتقاد ندارند. بس گر یوجود دارند که د انیح یاز مس یاریخودمان! بس انیدر م یتجربه خواهند کرد. حت

. و چگونه ما اغلب اوقات  ستین شانیبخِش زندگ یتسل گریکنند و کالم خداوند د یخداوند اعتماد نم به کالم  گریاز آنان د

. ما در خواندن کتاب  میدار ی را بسته نگه م مانیو قلب ها  میزن ینم ی. ما حرفمیا عجزهخسته و درمانده شده و منتظر م 

مهم تر ما در صحبت کردن با خداوند  نها ی. از همٔه امیها شده ا سوادیمقدس و صحبت کردن درمورد خداوند، همانند ب

 دینا ام سا ی. همکاران در کلدیا یغتان بسرا هب زین سا یدر کل یکه بحران حت یهنگام دی. پس تعّجب نکنمیسواد شده ا یب زین

شاگردان  نی: امیپرسسوال را از خود ب نیو ا میداشته باش ادیرا به  کاستیداستان پنت شهیهم دیما با   طیشرا نیشوند.  در ا

 دسکردند. بدون روح الق یصبر م ستیبا  ی! آنان تنها میکار چیانجام دادند که روح القدس آمد؟ درواقع ه یچه کار

تنها   م یراه هست نیدر ا مانمانیو نگران از دست رفتن ا م یهست سا یکه ما نگران کل یوجود نداشت. و وقت ییسا یو کل مانیا

  یانجام م میشناس ی که ما م یکاستیپنت ی را سرود ها  یکار نی! چنمی: به روح القدس دعا کنمیانجام ده میتوان ی کار م کی

به   میتوان یما معجزه است. ما نم یهر بار در زندگ زیروح القدس ن راتیتاثمعجزه بود   کی کاستیدهند. همانطور که پنت

 مانیا میتوان ینم زیبه همانقدر ن میدار مانیما در قلب خود ا! همانقدر اندک که میتوان ی! نممیاعتماد کن مانشیاز ا یکس

بلکه   کباریرا نه  کاستیپنت یمعجزه ما  لیدل نی. به همیست ممکن ن بدون روح القدس  مانی. امینیرا در آنان بب گرانید

 نی. اگر روح القدس همچنمیدار ازیخود ن نیرا در ب کاستیپنت یما معجزه زیامروز ن ی. حتمیدار ازیبار ن نیچند

هر صورت او ما را در   در  . مینیصفر نور او را بب یماند که ما از نقطه یم نیما انجام دهد، همانند ا یرا برا یمعجزات

 افتیکه شاگردان روح القدس را در یبه ما نشان داد. زمان کاستیپنت یرا او در ماجرا یزیچ  نی. چنکندیرها نم یگمراه

معجزه  نیهرکس به زبان خودش ا یتا آنان بتوانند برا دیرا بخش ییرویکردند روح القدس شروع به کار نموده و به آنان ن

نمود. عالوه بر   فیمردم تعر یداستان را از ابتدا تا انتها برا نیااز آن پطرس شروع کرد و همٔه  پسکنند. و  فیرا تعر

و   دیصلیب کتک زد ی را بر رو ح یمس یسیکرد: شما ع ی آور ادیرا که کرده بودند  ییاو به مردم کار ها  حاتیتوض ن،یا

 دیفرش نبا  رِ یهمانند غباِر ز  گریآشکار گردد و د دیشما با  ان. بنابراین گناهدیفراموش کن دینبا  چگاهیرا ه نی! ادیاو را کشت

. و  د یخود را گم کرده بود یپا  ریز نیآنان شد. شما زم یسته و وارد قلب ها حرف به دل انسانها نش نیپنهان باشد. سپس ا

کشته شد   ما که به دست ش  یح یمس یسیدرست است! اما پس از آن روح القدس آمد و راه را به شما نشان داد. ع نیا

 اریگذارد. بس یروح القدس بر ما اثر م نطوریهم قاً یشود. و دق تانیشما را زد تا وارد قلب ها  یب ها دوباره آمد و درب قل

  یاشتباه یزها یدهد که چه چ  ی . او به ما نشان ممیا اوردهیفرمان را به جا ن 10که ما  د یگو ی روشن و هوشمند او به ما م

ها را به ما با   نیاگر او ا ی. حتمیوارد راه اشتباه شده ا و چگونه ما  ی دهد ک یما نشان م هشده. او ب مانیوارد زندگ



در   یتواند آن را تجربه کند. ول یاست که انسان م ییزمانها  نیاز بدتر یکیزمان  نیاز روش ها بفهماند. ا یاریبس

بوده   ونهنگیا طیدهند. در گذشتٔه اورشلیم شرا رییتوانند جهان را تغ یهستند که م زین یلحظات لحظات خوب نیعوض ا

که در مغز شاگردان شروع به سخن گفتن کرد واضح و آشکار گفته خواهد شد.   یکه از آسمان آمد و آتش ییاست. صدا

و   نهیخشم و ک یوارها یانسان ها د یدر قلب ها  مانیسخنان همراه ا نیوارد قلبها خواهند شد. و ا یسخنان به آرام نیا

قلب   یها  واری ا فرا خواهد گرفت. روح القدس نه تنها دانند آتش انسان ها رهم مانیمرگ را در هم خواهد کوباند. سپس ا

درمورد  یادیز یخواهد شکست. در اعمال رسوالن داستان ها  زیافراد را ن نیب یها  واریرا خواهد شکست بلکه د

القدس در آن وارد   که تا به حال عشق روح ی. کسداردکه باهم بودند و روح القدس به آنان وارد شده است وجود  یاقوام

آنان توسط خداوند نجات داده  یلیبار متوجه شود که به چه دال ک یکه  یشناسد. کس یرا نم یمرز چیه گریده است دش

 ارب کی که  یآگاه کنند. کس زیگذاشته و آنان را ن انیدرم زیافراد ن گریرا با د لیمسا  نیکه ا نندک یم یخواهند شد سع

 یبرا قاً یافتد دق یکه در من اتفاق م یزیمانش را دوست دارد متوجه خواهد شد: چ احساس کند که روح القدس مرد

را  کاستیو با ما پنت ندییا یب گرانیدهد تا د یمعجزات را خداوند انجام م نیدر قلبشان اتفاق خواهد افتاد. همٔه ا زین گرانید

 یداشته باشم. برا خواهمیرا من م یعجزه ام نیو منحصر به فرد است. چن چهپار کی. عشق خداوند کامالً رندیجشن بگ

  یو قلب ها  میستیا ی ما امروز در مقابل آن م نگونه ی. و ام یخواه یرا م کاست یخواهم دعا کنم. ما پنت یم یمعجزه ا نیچن

  ی را حس م نی. ما امیکرده ا گمو راهمان را  نیکه ز مینیب یواضح م ی. ما با چشمانمییگشا  یمعجزه م نیا یخود را برا

که ما   میخواه یو از آن م میگرد یباز م دمانیو ام مانی. و سپس به امیسطح متوسط آمده باش یاگر از خانواده ا یحت میکن

. ما  میا ستادهیاو ا ی همانطور روبرو زیاست ما ن ستادهی که ا ینیبنز یب ی ! همانند خودروا یرا کمک کنند. روح القدس ب

  یو آزاد م گانیکه کجا و چگونه کامالً را میدان ی انجام آن کم است. و ما م یبرا مانیرویاما ن میکه چه کار کن میدان یم

روح القدس. بگذار   ا ی. بوفتدیاتفاق ب مانی. بگذار معجزه ات براا ی. روح القدس بمیاوریرا به دست ب روین نیا میتوان

 ! نیشود. آم کاستیپنت

 



GOTTES GROSSE TATEN IN KRISENZEITEN 

PREDIGT PFINGSTSONNTAG APOSTELGESCHICHTE 2, 1-21 

Und als der Pfingsttag 

gekommen war, waren sie alle 

an einem Ort 

beieinander. 2 Und es geschah 

plötzlich ein Brausen vom 

Himmel wie von einem 

gewaltigen Wind und erfüllte 

das ganze Haus, in dem sie 

saßen. 3 Und es erschienen 

ihnen Zungen zerteilt, wie von 

Feuer; und er setzte sich auf 

einen jeden von ihnen, 4 und 

sie wurden alle erfüllt von dem 

heiligen Geist und fingen an, 

zu predigen in andern 

Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die 

waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als nun dieses Brausen 

geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in seiner 

eigenen Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, 

sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? 8 Wie hören wir denn jeder seine eigene 

Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und 

Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten 

und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, 11 Juden und 

Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in unsern Sprachen von den großen Taten 

Gottes reden. 12 Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem 

andern: Was will das werden? 13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll 

von süßem Wein. 

14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe 

Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und laßt meine Worte 

zu euren Ohren eingehen! 15 Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst 

die dritte Stunde am Tage; 16 sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden 

ist (Joel 3,1-5): 17 "Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich 

ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen 

weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume 

haben; 18 und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem 

Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. 19 Und ich will Wunder tun oben am Himmel und 

Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 20 die Sonne soll in Finsternis 

und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn 

kommt. 21 Und es soll geschehen: wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet 

werden." 

Der erste Besuch nach dem Anfang der Coronapandemie hat mir klar gemacht, wie viel 
sich in den letzten Monaten geändert hat. Da standen wir Freunden gegenüber. Aber wir 
konnten uns nicht umarmen. Nicht einmal die Hand geben. Am Kaffeetisch saßen wir uns 
im vorgeschriebenen Abstand gegenüber. Die Nähe und die Freundschaft war noch da. 
Aber etwas hatte sich geändert. Es ist nicht mehr, wie vorher. Und das kann in so vielen 
anderen Situationen auch sagen. Im Supermarkt trennen Maske und Glasscheibe uns von 
den Mitarbeitern. Im Gottesdienst singen wir mit Maske und selbst das Heilige 



Abendmahl kann nur unter ganz besonderen Bedingungen gefeiert werden. Ihr Lieben 
unser Leben hat sich in den letzten Monaten gewaltig geändert. Und heute am 
Pfingstsonntag möchte ich die Frage stellen, ob Gott uns aus diesem ganzen Geschehen 
etwas sagen will. Ich weiß manche Menschen scheinen genau zu wissen, dass Coronal 
eine Strafe Gottes ist. Andere wissen wieder ganz genau, dass Corona niemals eine 
Strafe Gottes sein kann. Wenn ihr mich fragt, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist 
dass Gott uns Menschen nicht egal ist. Und Gott lässt unsere Welt nicht einfach so vor 
sich hin ticken. Aus der Bibel lernen wir, dass Gott in die Geschichte der Menschen 
eingreift. Gott ist Herr der Geschichte. Gott ist gewiss nicht der große Diktator, der 
Krankheiten und Krieg auf die ganze Welt verteilt. Aber er lenkt das Geschehen im Hier 
und jetzt. Und aus der Bibel lernen wir, dass gerade die großen Katastrophen auch 

immer Zeiten waren, wo Gottes Geist am Wirken war und Menschen zum Glauben 
erweckt hat.    So sehen wir zum Beispiel den Flüchtling Josef, der in Brunnen geworfen 
wurde. Gott hat seine Situation als große Chance und neuen Beginn genutzt.   Ebenso 
wurde Mose zuerst aus seinen Sandalen heraus erschrocken, als er den brennenden 
Busch vor sich sah. Und doch war genau das der Moment, als er mit dem lebendigen Gott 
Bekanntschaft machen durfte. Ebenso musste Israel eine lange Wanderung durch die 
Wüste erleiden, bis es in das gelobte Land durfte. Der Pfingstbericht gehört auch zu den 
großen Katastrophengeshichten der Bibel. Frisch in der Köpfen der Jünger war der blutige 
Tod ihres Herrn am Kreuz. Aber dann hat der gleiche Herr, den Boden noch einmal unter 
die Füße weggerissen, indem er einfach von den Toten auferstanden ist. Nach vielen 
Erscheinungen haben die Jünger es endlich verstanden: Jesus lebt und Er hat mit seinem 
Tod und mit seiner Auferstehung, den Satan und den Tod endgültig besiegt. Und dann 
wurden die Jünger wieder erschrocken, indem Ihr Herr einfach in den Himmel gefahren 
ist und sie zum Homeoffice in Jerusalem verurteilt hat. Was musste das für eine 

Anfechtung gewesen sein? Wissend, dass Jesus den Sieg errungen hat und nach all den 
Erfahrungen mit Ihrem Herrn, fehlte doch noch das gewisse Etwas. Ich stelle mir vor, wie 
der lautstarke Petrus mit den Füßen scharrte und dann doch wieder einmal feststellen 
musste, dass er das Zeug nicht dazu hatte, das zu tun, was Jesus wollte! Der Mut und die 
Kraft, das Evangelium in die Welt zu tragen, steckten noch lange nicht im Fleisch und 
Blut. Sie wussten was zu tun und dennoch fehlte die Kraft. Das muss eine schreckliche 
Qual gewesen sein.  Und dann wurde die kleine Hütte, indem sich diese Jünger 
verstecken durften auch noch wirklich, wie ein Katastrophenfilm. Denn ein lautes Brausen 
vom Himmel rüttelte das Haus durcheinander und dann entstanden auch noch 
Feuerflammen auf den Köpfen der Junger. So etwas würde ausreichen um einen jeden 
aus der Fassung zu bringen. Und genau das war der Moment, den der Heilige Geist 
ausgesucht hat, auf die Welt zu kommen. Genau das war der Moment, als die Kirche 
geboren wurde.  Dabei ist es wie immer. Die großen Zeiten Gottes sind dann, wenn die 
Menschen am Ende sind und nicht mehr aus noch ein wissen. Darin liegt eine 

grundsätzliche Wahrheit. Der Weg Gottes mit uns Menschen ist eben nicht eine 
Entwicklung des Menschen zu immer höheren göttlichen Zielen. Den Heiligen Geist kann 
man sich auch nicht aneignen, anlernen oder anerziehen. Das Kommen des Heiligen 
Geistes war auch nicht das Ergebnis einer langen Ausbildung der Jünger. Oh Nein und 
allemal Nein. Pfingsten sieht doch ganz anders aus! Wenn der Heilige Geist kommt, ist 
Gott und nur Gott allein am Werk. Denn eines wird uns überaus durch Pfingsten vor 
Augen geführt. Nämlich, dass der Heilige Geist ohne Zutun und ganz ohne Mitwirkung der 
Menschen überraschend auf einem Mal da ist. Und das ist das Pfingstwunder! So ein 
Wunder kann man natürlich niemals von uns aus produzieren oder nachahmen.   
Mitunter ist das eine große Anfechtung für uns. Gerade in Zeiten der Krise und in Zeiten, 
wo man Gott und sein Wirken so gar nicht sehen kann, ist es eine große Anfechtung für 
uns. So eine Zeit erleben wir jetzt wieder einmal. Wir erleben diese Krise nicht nur bei 
denjenigen, die nicht mehr an Gott glauben, sondern wir erleben die Krise gerade mitten 

unter uns und in der Kirche. Auch in uns! Wir stehen nun wirklich vor unlösbaren 
Problemen. Unser Auftrag ist es Gottesdienste mit Heiligem Abendmahl zu feiern. Und 
genau das können wir jetzt nicht, weil wir damit gerade die Schwächsten unter uns 
gefährden würden. Und wie lange kann unsere Kirche das aushalten? Wir lange können 
wir im Glauben bleiben? Schon vor Corona standen wir an so vielen Punkten ratlos da. 
Wir haben unseren Mund fusselig geredet. Und bleiben die Herzen einfach geschlossen. 



Wir sind Analphabeten im Lesen der Bibel geworden und deshalb sind wir auch 
Analphabeten im Reden über Gott. Vor allen Dingen sind wir Analphabeten geworden, 
wenn es darum geht, mit Gott zu reden. Kein Wunder dann, dass die Krisen innerhalb der 
Kirche sich breit machen. Krampfhaft suchen wir irgendwelche Hebel, oder Kniffe, die uns 
mehr lebendig machen würden. Im schlimmsten Falle versuchen wir sogar die Wirkungen 
des Heiligen Geistes vorzutäuschen.   Gerade deshalb sollten wir uns immer wieder die 
Pfingstgeschichte zur Gemüte führen lassen und uns die Frage stellen: Was haben die 
Jünger getan, damit der Heilige Geist kam? Rein gar nichts! Sie mussten nur warten. 
Denn ohne den Heiligen Geist gibt es keinen Glauben und gibt es keine Kirche. Und wenn 
wir heute wieder einmal große Sorgen über die Kirche haben. Auch, wenn wir über den 
Glauben in der Kirche verzweifeln wollen, dann gibt es nur eines, das wir tun können:  

Das ist um den Heiligen Geist beten. So tun es auch fast alle Pfingstlieder, die wir 
kennen.  Genau wie Pfingsten ein Wunder ist, so sind auch die Wirkungen des Heiligen 
Geistes jedes Mal ein Wunder. Wir können nicht jemand vom Glauben überzeugen. Es 
geht nicht! Genauso wenig wie wir auch im eigenen Herzen glauben produzieren können, 
so wenig können wir denselben Glauben aus den anderen Menschen herauskitzeln. 
Glauben geht nicht ohne den Heiligen Geist. Deshalb brauchen wir das Pfingstwunder 
nicht nur einmal, sondern immer wieder. Auch heute brauchen wir das Pfingstwunder 

wieder unter uns.  

Gerade in Zeiten des Corona brauchen wir das. Wir können zwar nicht genau wissen, was 
Gott mit uns in dieser Zeit vor hat. Aber eines wissen wir. Wir können immer noch das 
tun, was die Jünger damals zu Pfingsten getan haben. Und was haben sie getan? Sie 
haben mit den Menschen geredet und haben ihnen alles erklärt. Der Heilige Geist hat die 
Menschen damals nicht im Unklaren gelassen. Er lässt auch uns nicht im Unklaren. Die 

erste Wirkung des Heiligen Geistes zu Pfingsten war, dass die Jünger den Leuten allen in 
ihrer eigenen Sprache erklären durften, was hier passiert sei. Und danach stand Petrus 
auf und hat vom Anfang der Geschichte Gottes bis zur Gegenwart alles noch einmal 
deutlich erklärt.  Dazu gehörte auch, dass er den Leuten vor die schockierende Tatsache 
stellte, was sie getan hatten: „Ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen und umgebracht“   
Dieses Wort durfte nicht verschwiegen werden. Denn die Sünde musste aufgedeckt 
werden und durfte nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden. Erst dann hat das Wort 

die Menschen tief ins Herz getroffen. Ihnen wurde der Boden unter die Füße 
weggerissen….Das stimmt. Aber dann wurde der Weg gebahnt, damit der Heilige Geist 
sein Werk tun konnte. Jesus, den sie ermordet hatten und denen sie für endgültig besiegt 
hielten, meldete sich wieder und klopfte an die Herzenstür. Und auch so muss der Heilige 
Geist immer wieder an uns wirken. Ganz nüchtern und klar, hält Er uns vor, wo wir die 
10 Gebote gebrochen hatten. Er zeigt uns, wo es in unserem Leben ins Unreine 
gekommen war. Er zeigt uns, wo und wann wir auf falsche Wege gelaufen waren. Auch 
dann, wenn er das über viele Umwege tun muss.  Solche Momente sind wahrlich 
schreckliche Momente, die unser ganzes Leben in Grund und Boden erschüttern. Und 
doch sind es heilsame Momente, die die Welt in Bewegung setzen. So war es dann auch 
damals in Jerusalem.  Was als Brausen vom Himmel anfing und als Feuer auf den Köpfen 
der Jünger anfing, wurde in klare deutliche Sprache ausgesprochen. Diese Sprache traf 
die Herzen. Und der Glaube, der dann in diesen Herzen entstand, war es, der die Mauern 
der Finsternis und des Todes durchbrechen konnte. Der Glaube lief dann wie ein Feuer 
unter die Leute. Der Heilige Geist durchbrach die Mauern in den Herzen, aber auch die 
Mauern zwischen den Völkern. Aus der Apostelgeschichte werden die vielen Völker 
zusammengezählt, die damals dabei waren und vom Heiligen Geist ergriffen wurden. Wer 
einmal von der Liebe des Heiligen Geistes ergriffen wurde, kennt keine Grenzen mehr. 
Wer einmal begriffen hat, dass es darum geht, dass Menschen von Gott gerettet werden, 
dem kümmert es nicht mehr, dass die vielen neuen Menschen ganz andere Sprachen und 

Angewohnheiten haben, als wir es gewohnt sind. Wer einmal begriffen hat, dass der 
Heilige Geist seine Menschen liebt, der kann erkennen: Was in mir passiert, passiert auch 
ganz genau so in dem anderen.  Für so ein Wunder möchte ich beten! Wir brauchen 
Pfingsten. Und so stehen wir heute wieder einmal vor Ihm und öffnen unsere Herzen. Wir 
sehen mit klaren Augen und nur zu deutlich, dass der Boden auch unter unseren Füßen 
weggerissen ist. Wir sehen das auch, wenn wir aus ganz normalen bürgerlichen Familien 



kommen. Und dann wenden wir unsere ganze Hoffnung und unseren Glauben dem zu, 
der allein helfen kann. Komm Heilige Geist! Wie ein Auto, das ohne Sprit steht, stehen 
wir da vor Ihm. Wir wissen, was zu tun ist und dennoch fehlt die Kraft. Und doch wissen 
wir, wo wir ganz frei und ganz ohne Bedingungen voll tanken können. Komm Heiliger 
Geist . Komm Heilige Geist. Lass das Wunder unter uns geschehen! Lass es Pfingsten 

werden!  Amen. 
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