
 

B  u d a k e r O. előadása evangélizáció keretében:
Péntek,/Estomihi hetében/ l 9 5 0. febr. 17. d.u.6h.

„Ap. csel. lO,42-43."

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

Országszerte folyik most gyülekezeteink
ben az u.n. láthatatlan evangélizáció amelynek célja tu
lajdonképpen nem más, mint az alvó lelkek mély álmukból 
való felébredése. Mert ez az evangélizáció; a lelki ébre
dést elősegitő munkának a módszere. Hiszem, hogy nemcsak,  
minálunk, hanem máshol is ilyen szép számmal vannak most e- 
gyütt ott, ahol napról-napra gazdagon hangzik Isten igéje, 
a tiszta, teljes evangélium. És éppen mai előadásunk vise
li a felolvasott ige alapján ezt a cimet: "Az evangélium 
veleje." Talán megszoktuk, hogy a János evangéliuma 3.ré
szének 16. versét nevezzük annak, az evangélium velejének, 
amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk, mert ebben a rö
vidke versben van összesüritve az, amit Isten az emberiség 
üdvössége érdekében tett. De megállapithatjuk és joggal 
mondhatjuk erről az igéről is, főleg a 43.verséről, hogy

    az evangélium veleje.  

    1./ Mert mi más lehet, amikor, vigasztalás-
képpen ilyen formában hatol nyugtalan lelkiismeretünk bel- 
sejébe: „büneinek bocsánatját veszi az Ő neve által minden-  

  ki, aki hiszen ŐBenne." Még rövidebbre fogva tehát igy 
hangzik az evangélium veleje, summája: a mi büneink meg 
vannak bocsátva! Itt most egyszersmi denkorra le kell szö
geznünk azt, -és ez, testvéreim, legyen életünk legfon
tosabb központi kérdése - , hogy megragadtuk-e már ennek 

     az evangéliumnak az áldását? Mert aki ezt még nem tette 
   nem teszi, elveszett ember! Aki az evangéliumnak ezzel 
  kimondhatatlan gazdag ajándékával nem él, soha nem lát üd- 
vösséget! Sem itt, ezen a földön, sem odaát, a mennyben.
De igenis látni és hallani kénytelen majd azt. hogy lesuj
tó, szörnyü itéletet tartanak felette, - odaát, a számadás- 

  ban, amely el nem marad! És ebben a. szörnyű számadásban ak
kor m i n d e n  b ü n napfényre kerül, az itéletben 
minden hamisság lelepleztetik! Miért? Egyszerűen azért, mert 
a bünbocsánat boldog elfogadása i t t  n e m  történt meg. 
Hanem háttérbe szorult, mellékes volt, sőt szándékosan el 
lett utasitva, el lett taszitva; Gondoljunk olyan szülőkre, 
akik ujból és ujból felkinálják haszontalan gyermeküknek - 
a bocsánatot és hajlandók, készek ismét a jó viszonyt fen- 
tartani, de a gyermek gőgösen dacol és ellent áll; azért 
sem! Nem, nem kérek bocsánatot!...
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De helyesen cselekszik és boldog lehet az 
a szülő,aki nem enged, azaz megtanitja-gyermekét arra, 
hogy addig fái ion neki és ne legyen nyugta a belsejének, 
amíg oda nem térdel és lehajtott fővel alázatosan nem kér 
bocsánatot. A békességes viszony szülő és gyermek között 
csak i g y ,  ilyen uton állhat ismét helyre, és ez az 
igazi keresztyén életfolytatás! Az, hogy tudjunk egymás
nak megbocsátani. Az, hogy képesek legyünk elfelejteni a 
másiknak ellenünk elkövetett sértését, bünét. Lássátok, 
igy van ez Istennel is. Ő mindenkor kész nekünk megbocsá
tani. Csak ne dacoljunk Vele, ne ellenkezünk.

2./ Sok embernek sajnos téves a felfogás- 
mikor a bűn kérdéséről esik szó. Ugy gondolják, hogy Is
ten szemében csak az lehet bün, amit ő k tartanak an
nak. Nevezetesen olyan cselekmények, amelyeket az állami 
törvény, a bíróság is büntet és amelyek a közéletet is ve
szélyeztetik. De már egynéhány csunya szó, amely olykor  
olykor kicsuszik az ember: szájából, vagy egy-egy kitérés, 
elkerülés, aihikor a másik velünk szembe jön, mert hát kel
lemetlen a számunkra a rvele való találkozás, vagy egy-egy 
meleg kézfogás mellőzése különösen akkor, amikor tudjuk és 
érezzük, hogy a másiknak ez jót tenne, mert ezzel megerő- 
sitenők csüggedt szivét: .mindezt nem tartjuk bünnek leg-
alább is nem izgatja, nem háborgatja a lelkiismeretünket.
Pedig Isten szemében ez is bün! Mert ne felejtsük el, 

hogy az Ő szemében lehet bün az, amit m i  nem annak tar
tunk. Ezekszerint tehát ugy állna a dolog, hogy mibennünk 
minden bün, minden rossz? Igen! Isten a törvényben ezt kö
veteli; "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szivedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből. És szeresd a te fele
barátodat, mint tenmagadat." Be tudjuk-e tölteni ezt a két 
nagy parancsolatot? Mondjátok, van-e közöttünk olyan, aki 
ugy tudja szeretni Istent, hogy egyetlen percre nem feled
kezik meg Ő Róla? Hol van a z  az ember, aki csak az Övé tud 
lenni? És hol van az az ember, aki a felebarát iát is ugy 
tudja szeretni, mint önmagát? Ugy-e nincs. Amióta az első 
emberpár, Ádám és Éva bűnbe esett és ezzel Istentől elsza
kadt, azóta csak bün és bün van ezen a -világon. Bün rejlik 
azokban az általunk elnevezett bizonyos j ó cselekedetekben 
is. Mert mindaz, ami nem istenimádás, az bün; mindaz, ami 
nem istenszeretet, az bün. E z é r t  nem várhat az ember 
semmit az itéletben, csak kárhozatot, örök halált, amint 
meg van irva: "A bün zsoldja: halál!"/Róm.6.23a./

3./ Mégis, kik üdvözülnek, kik állnak meg 
az itéletben? Csak két lehetőség van, ha az itéletben 
meg akarunk állni Isten előtt. Az egyik az, hogy minden 
bünös szokást elhagyunk, természetesen a m a g u n k  e- 
rejéből! Sőt mi többet: mindazt, amit eddig elrontottunk, 
jóvá kell tennünk. Mindazokat a hibákat, amelyeket akarva- 
akaratlanul elkövettünk akár önmagunk ellen, akár mások 
ellen, helyre kell igazitanunk, de ugy, hogy a bünnek e- 
gyetlen nyoma, egyetlen foltja ne maradjon meg. Kérdezem: 
meg tudjuk ezt tenni? Nem, erre egyikünk sem képes. Ezzel 
mindegyikünk elbukik Isten előtt.



  4./ Marad tehát, még egy lehetőség, az a z
c s a k  ez   az egyetlen: ha Isten nekünk minden bünün-  
ket megbocsátja, ha megkegyelmez, ha megkönyörül rajtunk 
Viszont meg van irva: "Vérontás nélkül nincsen megbocsát 
tás, nincsen bünbocsánat! "/Zsid. 9,22b./- Tudjuk nagyon 
jól, hogy az ószövetségi zsidóság, valahányszor Isten 
szine elé lépett, hogy büneik kiengesztelését elnyerje, 
a nap közbenjárásával áldozatokat mutatott be.  Az áldo- 
zat, amelyet a pap az oltárra helyezett, v é r ,  volt! 
Állatok vére: bakok, bikák, tehenek, galambok, bárányok 
vére öntözte Isten oltárát, a szerint, kinek-kinek mi 
volt a büne, mennyit vétkezett Isten ellen, embered el- 
len. Sok bün több vért követelt, kevés bün kevesebb vért.
De vérnek kellett lenni az ára annak, hogy valaki Isten 
kegyéhe fogadtasson. Azután már annyi volt a bűn, hogy 
az állatok vére nem volt elegendő ahhoz, hogy az Isten  
kegyelmének biztos záloga legyen. Ezért Isten nem is elé- 
gedett meg többé az állatok vérének hullásával. Hanem 
elhatározta, hogy odaadja Önmagát. Igy hullatta saját vé-  
rét a golgotai keresztfán. Lejött erre a földre és Jézus  
Krisztusban testet öltött és vállalta a vérontást, a z   
emberiség sok-sok bűnének kiengesztelését.-

Ezt a lehetetlennek látszó dolgot, test- 
véreim,egyszerüen el kell fogadni. El kell fogadni hit- 
tel, nem kételkedéssel. Ádam, az első ember bünbe esett 
de a második ember. Jézus Krisztus Isten Fia megállta a  
nagy kisértést és legyőzött bünt, ördögöt, halált. Ezért 
hangsulyozza Pál apostol is: "Az első ember földből való, 
földi; a második ember, az Ur, mennyből való."/I.Kor.15.  
47./ És aki csak valamennyire ismeri az ószövetséget, nem 
kételkedhetik abban, hogy Isten elküldte az Ő Egyszülött 
szent Fiát, Aki azért jött, hogy életét adja a juhokért.
Ha mást nem, de az Ezsaiás 53-mat megemlitem itt a sok 
próféciái ige közül: "Ő megsebesittetett bűneinkért, meg
bontatott a mi vétkeinkért..."Kinoztatott, pedig alá
zatos volt és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely 
mészárszékre vitetik és mint juh, mely megnémul az őt 
nyirők előtt."/5.7./  

Modern festőnek láttam a képét.Krisztust 
ábrázolja a kereszten. Érdekes megfigyelni azt,  hogy  
Krisztus vakitó fénynek megvilágitásaban tündöklik a kép  
közepén, de a müvet hiressé csupán az alsó részén látható 
sötét színek teszik. Ezekből a sötét szinekből emberi ke
zeket vehetünk ki, agyondolgozott férfikezeket, nőikeze- 
ket, gyermekkezeket, hogy miként, nyulnak a bűn bűzös po
csolyájából a bünbocsánat tiszta és világos keresztje fe
lé.- Kulcsoljuk imádságra a mi kezünket is a tiszta, vi
lágos kereszt felé és kérjük Tőle, Aki rajta csüng, adja 
meg minékünk mindenkor a boldog bizonyosságot, hogy Ő 
meghalt érettünk és vállalta a véront'ast a mi bűneinkért. 
Igen, "büneinek bocsánatját veszi az Ő neve által minden- 
ki, aki hiszen ŐBenne" - ez az evangélium veleje. Áldott-  
megmenekülést jelent annak, aki ebben hinni tud!

Ámen! 
/Neubauer jegyzete/
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