
I G E H I  R D E T É S Ádvent II. vasárnapján, 1 9 3 6. dec. 6.-án .

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

A legelső imádságos gondolata ma minden magyar embernek, 
aki szereti hazáját és Isten kezében látja annak sorsát, az ország kor
mányzójáé, aki ma névünnepét üli. Mélyen át vagyunk hatva a tudattól, 
hogy nagy isteni kegyelem mutatkozott meg irányunkban, amikor a rombadőlt, 
reményét vesztett országnak kormányzónkat állitotta élére. Nagy kegyelem 
volt, hogy az elmult évek sok halálos veszedelme között egyetlen szilárd 
földi támaszként meghagyta nekünk, nagy kegyelem, hogy amikor ma jobban 
mint valaha szörnyü külső és belső válságokban vergődik ez a szerencsét
len világ és a háborgó tenger közepén ezt a kicsi országot is fenyegetik 
a vészes hullámok, az ő erős keze nyugszik a kormány kerekén. A kegyelem 
hálára kötelez, a kegyelem megtapasztalása bünbánatot ébreszt éa az a 
felismerés, hogy nélküle biztos a vesztünk, további kegyelemért való for
ró könyörgésre indit. Azárt kormányzónkról való megemlékezésünk ma felol
vad Isten iránta hálában és mélyen megalázkodó szivünkben imádság kél meg 
nem szünő isteni áldásért, áldásért kormányzónkra, rajata keresztül édes 
hazánkra.

A névnapi ünnep ma egybeesik ádvent II. vasárnapjával,a- 
aelyen a keresztyénség ősidők óta az Ur Jézus Krisztus utolsó eljövetelé
re gondol. Amikor ezen a névnapon önkénytelenül is a jelen történetére 
tapad a szemünk, az Isten igéje int, hogy nemosak a jelent, hanem ennek 
a világnak egész történelmét beleállitsuk abba a távlatba, amelyet Krisz- 
nak a történelem végén bekövetkező visszajövetele nyit. Az igét, amely 
minden történésnek erre a végső céljára irányítja tekintetünket, megta-
        találjuk : "L u k á c s  21,  25-36."

Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban! Egy sziveket és 
veséket átható felhivás hangzik felénk felolvasott igénkből. A felhivás:

"V I G Y Á Z Z A T O K ! "

1. Vigyázzatok, mert eljő az embernek Fia!
2. Vigyázzatok, hogy megállhassatok az embernek Fia előtt!
3. Vigyázzatok, hogy váratlanul ne jöjjön reátok az a nap!

1./ Egy sokat olvasott könyvben, amely az egyház munká
ját irja le ebben a hajszolt életben, amely az egyház területére is be
tört, ez a megállapítás foglaltatik: "A mai keresztyénség sokat tud Ar
ról, Aki egyszer volt, keveset Arról, Aki van és semmit sem Arról, Aki 
eljő!" Valóban, szinte semmit sem tud, szinte semmit sem gondol a ke- 
resztyénség ma azzal, hogy Jézus Krisztus, az embernek Fia visszajön.És 
mivel, ha a kezünket szivünkre tesszük, abban a Krisztus visszajövetelé
re nem gondoló és arra a visszajövetelre nem készülő keresztyénségben 
minden bizonnyal ott találjuk magunkat is, vigyázzunk, hogy ma teljes 
komolysággal fogadjuk az Ő kijelentését, hogy eljő! Eljő hatalommal és 
nagy dicsőséggel. Eljő, hogy diadalát ülje a világ felett.



 Ma rejtett a dicsősége. Sőt látszólag megismétlődik 
földi sorsa, amely emberi szemmel nézve "bukással végződött. Látszólag 
ellenségei ülnek diadalt Felette, dicsősége meghuzódik szerény hajlékok
ban, alázatos emberszivekben. Mégis boldog vagy, ha reádragyog ez a di
csőség és fénye betölti a te szivedet, mert Övé a dicsőség és egyszer 
teljes teljes nagyságában megmutatja a világnak. Ez előtt a világ előtt 
rejtett a dicsősége, mert rejtett a hatalma. Látszólag nagyobb az övénél 
ellenségei hatalma. Félretolják, gunnyal, Ördögi hahotával elintézik,azt 
hiszik, ujra sirba tették. Hatalma meghuzódik kicsi emberéletekben, ame
lyeket meghóditott, amelyek trónjukra ültették. Mégis boldog vagy, test
vérem, ha lábát átkarolva hódolsz Néki, mert övé a hatalom és egyszer 
megmutatja azt az ámuló, megrebbent világnak. Akkor, amikor megérkezik 
ennek történelme a céljához. Mert ez a eél Krisztus, az Ő megjelenése 
zárja le a történelmet. Ennek az utja nem végeláthatatlan. Nem forog 
majd örökké ez a föld és nem követik egymást rajáta a végtelenségig az 
emberek nemzedékei. Egyezer megáll a körforgás és megszünnek az anyák 
szülni. Nem véletlen ahova majd ennek a látható világnak halálát, nem a 
természeti erők szeszélyes játéka szab létének határt. Az értelem játsz- 
hatik azzal a gondolattal, hoyg egy pályájából kilendül t égitest ront 
majd egyszer a mit sem sejtő földre, hogy lángtengerbe borítsa annak ron
csait. A képzelet sajnálkozhatik a kihült föld végtelen hómezőin dider
gő utolsó emberpéldányok nyomorult tengődésén. Az isteni kijelentés .. is
teni terv szerint való történelmet hirdet, amelynek célja és vége Krisz
tus diadalmas visszatérése, egyeduralmának nyilvános érvényesülése. Az Ő 
diadalát érleli minden, ami történik. A gonoszság orgiái és a jóság csen
des arcsimogatása. A háboruk borzalmai és a béke épitőmunkái. A templo
maiban folyó istenimádás, sőt még a templomokra vetett tüzcsóvák ia.Min
den végcélja, Krisztus diadalmas visszajövetele felé hajtja a világot. 
Előkészítjük mi is egyénenként életünk minden pillanatával, lelkünk min
den megnyilatkozásával; minden nemes érzéssel, amely fénysugarat lövel 
egy másik életre, minden gonosz szóval, amely belekerit egy másik sziv- 
be. Fegyük biztatásnak, amikor csüggedünk, hogy eljő és Övé a diadal. Ve
gyük intelemnek, amikor elbizakodunk, hogy eljő és övé a diadal.

2./ És vigyázzunk, hogy akkor megállhassunk Előtte! 
Visszajövatele, megérkezése mindannyiunkat érdekli. Hatalmát és dicsősé
gét nem egy felbomlott világ üszkös romjainak, nem halotti csontoknak és 
koponyádnak akarja megmutatni, hanem az élők sokaságának. Kekünk. Akár a 
siron innen, akár azon tul tüz szemünkbe az Ő teljessé vált dicsősége. 0- 
da kell állanunk Eléje valamennyiünknek. Akkor egyesek roskadozó térdek
kel, iszonyattól halálraválva tereltetnek Eléje. Ezek nem állhatnak majd 
meg Előtte. Mások örömrepesve, minden tehertől megszabadul tan, ujjongva 
nyújtják majd Feléje karjukat. Ezek megállhatnak Előtte, Vele maradnak. 
Bármelyik csoportban járulunk majd Eléje, az ő kezében Van sorsunk, Ő 
méri azt ki nekünk. Vigyázzunk, hogy megállhassunk Előtte! Azért vigyáz
zunk, hogy „meg ne nehezedjék a mi szivünk dobzódásnak, részegségnek és 
az élet gondjainak miatta."

Az igének ez az intelme ma felette időszerü. Az é- 
let gondjai ma foglyul ejtik az embereket. Vánnyasztják a testüket és kö- 
vetelik a szivüket, lelküket. Az élet gondjai elől dobzódásba menekülnek 
az emberek; amit az erejükből meghagytak a gondok, azt elrabolják az él
vezetei. Kiszivják a szivből a vért, a csontokból a velőt. Gond és élve
zet betölti az életet, nem hagynak sem időt, sem erőt ahhoz, hogy felfe
lé nézve felülről várják az emberek a váltságot. Nem jellemezzük hossza
sabban a világnak gondba és élvezetbe merült állapotát. De keseregjünk 
rajta, hogy ez az állapot száz és száz uton belelakodott a mi életünkbe



is. Testvéreim, esztelenség a gondok béklyóiban senyvedni, esztelenség 
az élvezeteket bálványozni. Elmulik az életünk, vele a gond és élvezet. 
Elmulik az egész világ, a föld és az ég. Egy marad csak meg, Krisztus, 
Aki, ha rejtetten is, de uralkodik ma is. Aki eljő egyszer hatalommal 
és dicsőséggel, - de itt van közöttünk ma is. Itt van közöttünk az Ő  
soha el nem muló igéjében, amelyhez hozzáköti az Ő lelkét, amelyen ke
resztül az Ő lelke munkálkodik a sziveken. Ezen az igén keresztül ŐMa
ga nagyobb erőt ad a gondok legyürésére, mint amelyre egyébként szert 
tehetünk, ha mindjárt agyongyötörjük is magunkat tépelődessel és aggó- 
dalommal. Az igén keresztül sokkal mélyebb és sokkal maradandóbb örö
möt ad nékünk, mint amelyet a fülledt szórakozóhelyek pezsditik fel a 
fáradt vért. Az Ő beszédei megmaradnak! Mi minden elmult már ezen a 
földön! Országok és nemzedékek, dicsőség és gyalázat, boldogság és bá
nat, az Ő beszédei túléltek mindent. Túlélik majd ezt az egész világot. 
Megmaradnak akkor is, amikor majd a könyvek, amelyekben foglaltatik, 
porrá máinak szét, az emberi szó, amely hirdette, elnémul és világokat 
rengetve meg, hangzanak az Ő szájából. A muló helyett hát ragaszkodjunk 
a maradandóhoz, gond és élvezet helyett az ige töltse be a szivünket, 
akkor tudunk majd. vigyázni. Akkor nem tünik majd fel idegenszerünek e- 
lőtted, ha évenkint egyszer kimondottan csak az Ur visszajövetelére fi
gyelmeztet az Ő  beszéde, hanem számolni fogsz vele, mint ami egyedül 
biztos minden bizonytalan dolog felett. És tudom, hogy akkor kérve ké
red majd őt, hogy méltóvá tétessél arra,' hogy megállhass Előtte.

3. Kérve-kéred azért majd arra, hogy Váratla
nul ne jöjjön reál az a nap. „Mintegy tőr, ugy lep meg mindeneket."
Eddig késett. Sokáig késett már. Ha eljött volna már, talán csak az 
első keresztyéneket nem érte volna váratlanul. Ők szívrepesve vártak 
és készültek fogadására. Nem jött el, ők mentek el Hozzá. Azóta is ké
sik. A késésben lassan elfelejtették itt lent, hogy egyszer mégis el
jön és a szivek megnehezedése miatt megszünt az Ő várása. Ha most jön
ne el, meglepné a világot váratlan megjelenésével. Sokakat találna mun
kában veritékezve, sokakat élvezetekbe merülted, sokakat, amint terve
ket szőnek, mintha örökké maradna meg a világ és örökké maradnának urai 
ők maguk is önmaguknak. Keveseket találna imádságban, állandó készenlét
ben. - Nem tudom, mi magunk készek volnánk-e? Ki-ki megállapithatja önma
gára nézve, ha megállapítja: készen van-e a halálra.. Hiszen lehet, hogy 
ránknézve a Vele való találkozás összeesik a halállal. Lehet, hogy e- 
löbb látjuk eljőni a felhőben. Vigyázzunk, hogy váratlanul ne törjön re
ánk az a  nap, mert ugy lep meg mindeneket, mint a tőr.

Jelek mégis megelőzik. M ert amikor a fügefa fia
tal hajtásaival jelzi, hogy közeledik a nyár, ugy hirdetik a jelek az 
Ur közelségét. Szentigénkben az Ur ezeket a jeleket a prófétai jövendö
lések képeibe öltözteti. Mindenesetre olyanok lesznek ezek a jelek;hogy 
az emberemben felébresztik azt az érzést, hogy utolsó szakaszába for
dult az idő. Ez az érzés ma rá-rátör az emberre. A jelek, amelyek ezt 
az érzést felébresztik, a világ mai szörnyü vaju dása és az általános 
szorongás, amely ezt a vajudást kiséri. Sokan emlegetik a kulturának,a 
mai világnak közeli végét. Kevesen teszik meg a következő lépést,hogy 
a világ végének közelségével gondolataikban összekapcsolják isten orszá
gának közelségét, ki jövendőlésbe nem bocsátkozhatunk, de óvakodjunk tő
le, hogy ezt a közelséget fölényesen tagadjak. Nekünk csak egy dolgunk 
lehet, - az, hogy a jelekben Isten kezét lássuk, amellyel Ő előkészíti 
szent Fiának végső diadalát és felemelvén a mi fejünket, várjuk az Urat. 
Hogy készen találjuk bennünket az itélet. H ogy megtartassunk az itélet-



ben. Hogy váltsággal ajándékozzon meg bennünket kegyelemben a megér
kező Úr.

A mi számunkra csak az az egy kérdés lehet 
fontos, hogy csakugyan a váltságunkat hirdeti-e majd az Ő diadala?
Azt mondotta valaki, hogy a mai keresztyénség semmit sem tud Arról, 
Aki eljövendő. Legyenek benne mégis általunk is többen, akik tudnak  
Róla. És addig, amikor üt a nagy óra, nem szakadunk is el a földtől, 
vívjuk a kötelességek harcát, megbecsüljük a földi hazánkat is,részt- 
veszünk annak örömében, bánatában, imádságos lélekkel osztozunk mai 
örömünnepében is, - mégis felkészülvén az utolsó nagy örömre, éljen 
mi bennünk szüntelenül a sóhaj: „Jövel, Uram Jézus!” /Jel.22.20./

Ámen!


