
Ujév utáni vasárnapon, 1936. január 5-én.

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Uj Jézus Krisztusban!
A felolvasott zsoltári ige kell, hogy a szivünk mélyéig 

meghasson bennünket. Minden bizonnyal ugy van, hogy a zsoltáriró 
hite, amely nemcsak félve zörget a mennyeknek kapuján, hanem meg
érkezett oda az Isten fényözönben ragyogó trónusa elé, amely mel
lett rajongva nem tépi szét, vagy nem felejti el azokat a kötelé
keket, amelyek a józan földi élettel füzik össze, csak azoknak a 
lelkét nem érinti meg, akiknek számára Isten puszta, élettelen 
név, akik Ővele még nem találkoztak és akik őutána nem éreznek 
semmi, de semmi vágyat. De ilyenek, ugye, testvéreim, nincsenek 
közöttünk? És azért nincsen közöttünk, akinek nem mozdulna meg a 
szive, amikor a zsoltáriró hite minden boldogsága végül is ebben 
az ujjongásban tör ki belőle: "Isten közelsége oly igen jó nékem!" 
H z a boldog vallomás szinte könnyeket sajtol az ember szeméből. 
örömnek könnyeit, ha az ember ugy érzi, hogy a saját élménye és 
tapasztalata nyert itt szóban kifejezést. Fájdalmas vágyakozás 
könnyeit, ha még nem jutott el eddig a vallomásig. És biztatás 
a zsoltáriro vallomása. Biztatás az Isten közelségében  lakozók 
számára arra, hogy mégis,  külső-belső nehézségük ellenére is el
találjanak, megérkezzenek Őhozzá.- Legyen azért a hallott ige va
lamennyiünknek áldására, azáltal, hogy benne a zsoltáriro vallást 
tesz arról, hogyan jutott el ő a bizonyságtevéshez:

Ő azért mondhatta ezt 1/ mert Istenbe vetette reménységét és
2/ mert megadatott neki, hogy hirdesse,

mert megtapasztalta, az Ur cselekedeteit.
1/ Amikor a zsoltáriró azt mondja, hogy az Ur Istenbe veti 

reménységét, akkor ez több, mint ha valaki futó remények közepet
te keres az Istennél futó kielégítést. Több annál is, ha valakit 
csapás és bánat ér és támasz és segítség után nézve eszébe jut 
néki az Isten és a "hátha segít" próbálkozásával menekül Őhozzá.
A zsoltárirónak Istenben való reménykedése nem könyöradományokért 
való kéregetés és nem mentő szalmaszálak után való kapkodás köz
ben Istenre való reá bukkanna, amikor a hit veti reményét istenbe, 
akkor ez azt jelenti, hogy valaki ugy köti az életét Istenhez, 
hogy Nélküle el sem tudja és el sem akarja képzelni. Hu valaki 
Istenbe veti reményét, akkor ez azt jelenti, hogy a munkáját Is
tenre támaszkodva végzi, pihenését, szórakozásait Isten jelenlé
tének tudatával szenteli meg, amikor emberek keresztezik utját, 
Istennél keres erőt, hogy szeretetet árasszon reájuk, amikor gyű
lölet támadja meg, Istentől vértezteti fel magát, hogy a szerete
tet mégse ölje meg a bosszu szomjazása.

Az Istenben való reménykedés magán viseli az állandóság vo
nását, nem szigetelödik el egyes alkalmakkor, átszövi az egész é- 
letet, tartó gerince minden életmegnyilatkozásnak és ebből a min
dig ujra és ujra tett elhatározásból táplálkozik és ebben a lépés- ről-lépésre nyert megbizonyosodásban izmosodik: "Én mindenkor ve
led vagyok!" Ez a reménykedés nem kap halálos sebet akkor sem, ha
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"ISTEN KÖZELSÉGE OLY IGEN JÓ NEKEM! ”



ugy tetszik,  mintha Isten hüségre nem felelt volna hüséggel. Az 
Istenhez való megingathatatlan ragaszkodnának egyenesen az a pró
bája, hogy valaki akkor, ha körülötte minden meginog, el tudja-e 
rebegni: "Ha elfogyatkozik is testem és szivem, szivemnek kőszik
lája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké!" A csapás 
fájhat, a szivre nehezedő teher őrölheti az erőt szinte a teher
bírás határáig, de akihez elsóhajtja sóhajait a vonagló sziv és 
akinek elsirja panaszát, az Ő marad, az Ur Isten, Akiben akkor is 
a kősziklát látja, amelyre reá lehet állni a roskadozó térdekkel 
is, az Örökséget, amelyből sohasem tagadtatik ki, aki hisz. És   ha 
végre is szó szerint elfogyatkoznak a test erői és sok-sok lükte
tő dobbanása után elfárad a szív, ha erre az életre reávetődnek 
az elmulásnak árnyai, ugyan hogyan mondhatna csődöt akkor az Is
tenben való reménykedés, miután egy egész életen át éltette az em 
bert?  A zsoltáriró azért beszél örökkévaló örökségről, mert re
ménykedése átnyul a határon, amelyen tul már nincs szükség kőszik 
lára a nehéz utakon el-elfáradó  és erősödés után vágyó vándornak, 
de amelyen tul megmarad, sőt a szinről-szinre való látás teljes
ségében jut el az Istennel és Istenben való élet öröksége; koro
náját nyeri el ez az élet, amelynek ez volt a jeligéje: "Én min
denkor Veled vagyok!"

Ha valaki igy nem áll csak közbe-közbe oda az Isten elé és 
nem lát Benne csak életének egy ugyan nem mellőzhető, de inkább 
csak a teljességhez tartozó kiegészitő tényezőjét, hanem mintegy 
magába leheli mindenkor az Ő jelenlétének gyönyörűséges erőit, 
akkor ugye, testvérem, nem csoda, ha elömlik rajta az öröm: "Isten közelsége oly igen jó nékem!"?     Most azután már tudhatod, mi
lyen uton juthatnál el te is ehhez az örömhöz. Az ige megitéli hi 
ted szeszélyességét, ingatagságát, Istenről való  meg-megfeledkezé-  
sedet, nehéz időkben Vele való dacolásodat; az ige kitartásra ser- 
kent, hüségre hiv, követésére annak a kegyes léleknek, aki elmond 
hatta azt: "Én mindenkor Veled vagyok!"- És még valamit. Az igazi 
hitet, amellett, hogy magán hordja az állandóság vonását, jellem
zi   a kizárólagosság vonása is. Ez a vallomás: "Kicsodám van az 
egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön." A zsoltár- 
iró kérdése nem is kérdés, nem tapogatózás valamilyen felsőbb ha
talom után, nem riadt fürkészése isteni titoknak, mert ezekbe a 
titkokba az élete folyamán érthetetlen sorsfordulatok alkalmával 
kénytelen-kelletlen belebotlott. "Kicsodám van az egekben" ez a 
felkiáltás tuljutott nemcsak a konok istentagadáson, hanem a gyöt
rő kételkedésen is, amely az egyik pillanatban boldog a bizonyos
ságban, hogy Isten kezében tudja az életét, a másik pillanatban 
pedig    siratja hite összeomlását. Ez a felkiáltás nem reked meg 
egy kérlelhetetlen sorshatalom előtt való reszkető meghódolásban, 
hanem vele két kézzel ragadja meg a hivö ember az élő, hatalmas 
és jóságos Istent és gyermeki bizodalommal hajtja le ölébe fejét, 
ujjongva azon, hogy ilyen révbe jutott.

És ha tenálad bekövetkezik ez a csodálatos megnyugvás, a-
 melynek titokzatossága már  nem is bántja az értelmedet, hanem csak 
örülsz-örülsz , hogy eltaláltál az Istenhez, akkor  egészen magátol 
értetődőnek találod te is, hogy Nálánál egyébben nem gyönyörköd
hetsz e földön. Hogy nem pótolja Őt semmiféle földi érték, nem má- 
morosithat meg semmiféle siker, nem bizakodhatsz el testi erőben, 
testi egészségben ugy, hogy megfeledkezhetnél Őróla. A földiekben 
való gyönyörködés tagadása nem megtagadása a földieknek, hanem
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csak annak a meglátása, hogy Vele állsz üzemben. Ő lép eléd min
den földi értékben és jóban. És azért, ha boldog vagy szeretteid 
körében, ha élvezed az egészségedet, ha örömöt okoz sikeres fára
dozásod, munkád, akkor minden, ami 3z életedet széppé teszi, me
gint csak erre a hálás tapasztalatra vezet el téged: "Isten közelsége oly igen jó nékem!"

- 3 -        181

2/ De, testvéreim, hogy a zsoltáriró így örvendezhetett, 
annak  csak  az egyik oldala volt az, hogy ő mindenkor ragaszkodott 
Istenhez és Tőle függetlenül nem akart semmiben sem gyönyörködni. 
Az Istenben való szivós és kizárólagos reménykedés a elsorvadna, 
ha mégolyán kétségbeesetten akarná is valaki megtartani, ha nem 
táplálná Maga az Isten, ha nem felelne rá cselekedeteivel Maga az 
Isten. És ez az, amiért a hit, a vallás nem ábránd, nem bódulat, 
nem keserves önámitás, hanem gyönyörűséges élet, mert tapasztala
tokon épül fel! Isten cselekedeteit hirdetheti a zsoltáriró, mert 
megtapasztalta Isten cselekedeteit és ezekre a cselekedetekre figyelj hát te is, testvérem!

Csodálatosak ezek a cselekedetek! Aki mindenkor Vele van, aki nem akar már egymaga lenni, egymaga küzdeni, egymaga keresz- 
tülbotorkálni ezen az életen; annak Ő ugy válaszol az ő Isten-ke
resésére, hogy megfogja jobb kezét. És ez erőt jelent és megtar
tást. Ségitséget a mi erőtlenségünkben és tehetetlenségünkben. Uj 
hitet a hitnek fogyatkozásában. Ha csüggedésünkben ugy érezzük, 
hogy nem birjuk tovább, hogy süllyedünk, süllyedünk és már ajkun- 
kig érnek a rettenetes habok, Ő fogja a jobb kezünket és kivon az 
örvényből és Magához von bennünket és ugy meg tud nyugtatni, ugy 
meg tudja erősíteni a mi alélt lelkünket. Ha el akarunk szakadni 
Tőle - mert olyan balgatag az emberi sziv, hogy sokszor nyügnek 
érzi, ami pedig egyedüli oltalma, börtönnek, ami pedig egyedüli 
biztos meneték - akkor ... fogja a mi jobb kezünket és nem enged 
vesztünkbe rohannunk, ha egyszer odaadtuk magunkat Ónéki, ü többé 
el nem engedi a mi kezünket, fogja azt erősen, mint az édesatya a balgatag akarásában durcáskodó , toporzékoló gyermeke kezét. Ha 
ugy érezzük, hogy utvesztőben elsenyvedünk és gondokból, nehézsé
gekből nem találunk kivezető utat, Ő fogja a mi jobb kezünket  és 
bölcsen, hiven ment és vezet bennünket, tanácstalanságunkban ta
nácsával igazgat. Ott van velünk ennek az életnek minden állomá
sán, ott van mellettünk mindenkor, amikor valamilyen feladat e- 
lőtt állunk és vibrálnak az idegszálak és feszülnek az izmok az 
akadályok és nehézségek leküzdéséhez. Ő ott  van velünk és irányí
tást ad az Ő  tanácsával.Hogyan lehetséges ez, hogyan történik? - miért tépelödnék 
ezen a zsoltáriró ? Ő megtapasztalta, számtalanszor és  számtalan
szor átélte, hogy az Ur fogta az ő jobb kezét és igazgatta az Ő 
tanácsával. Ezért nem lebeg az ő hite és vallásos élete a minden
napi élet felett. Azért van beleágyazva a mindennapi élete hité
be, vallásos életébe. És ezért oly igen jó néki az Isten közelsé
ge. Ezért nem vesziti el a talajt a lába alól akkor sem, amikor egyszer— egyszer gyötrelmesen nehézzé válik az élete, ugyhogy fogy
ni érzi az erejét és ki-kihagy a szive verése. Azt hiszed, hogy 
elég volna ereje és vakmerősége ahhoz, hogy a szenvedés kinjai kö
zepette kőszikláját lássa Istenében, ha nem tapasztalta volna meg, 
hogy csakugyan kősziklája volt néki a megpróbáltatások keserves 
napjaiban? Nem szól róla, hogy mindig bekövetkezett volna, amit 
mi a mi szánalmas rövidlátásunkban megmenekülés, megsegittetés
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alatt értünk. Egész bizonyos , hogy sokszor tovább kellett hordoz
nia terhét, amely   erejét sorvasztotta. De   tovább tudta hordozni, 
ugy érezte, hogy terhével is kősziklán jár, mert Istenére támasz
kodhatott és Isten támogatta. Ezért  erőtlenségében is, éppen erőt
lenségében, kétségbeesés helyett elmondhatta azt, hogy olyan jó 
néki az Isten közelsége.Az Isten kezén végigjárt ut végén pedig ott látja a végcélt; 
"Azután dicsőségb e  fogadsz be engem." Ez az ő hite nem nyugszik 
tapasztalatokon; a sötét függöny mögé, amely a halálban titokza
tosan leereszkedik idő és örökkévalóság közé, senki sem pillant
hat, mig  az időben jár, nem pillanthatott ő sem. És az ő hite még
is tapasztalaton alapszik. Az Istennek az időben mindenkor megta
pasztalt közelségének a tapasztalatán. Ez a tapasztalat teljesség 
után és örökkévalóság után kiáltott és belőle kinőtt a sziklaszi
lárd bizonyosság: "Azután dicsőségbe fogadsz be engem." És ezért 
az elmulás rémével szemben is olyan igen jó volt néki az Isten di
csősége.- Nem, ő sohasem akart Isten nélkül meglenni, nem enged
ték meg Isten cselekedetei, amelyeket életében megtapasztalt. Is
ten cselekedetei sem, amit az istentelenek életében tapasztalt. 
Látta, hogy "akik eltávoznak Tőle, azok elvesznek.." Talán látott 
szörnyü  istenitéletet is. De látta az istentelenek vesztét akkor 
is, amikor nem vélt az életük szerencsétlenebbé, mint akár az övé. 
Ahol látta a tanácstalanságukat, látta a riadalmukat, amikor lel
kükre szállt a félelem. Látta egész tanácstalanságukat, reményte
len halálfélelmüket. Ez elég volt néki ahhoz, hogy magában az Is
ten-nélküliségben, az Istentől való eltávozásban felismerje az em
ber vesztét.

Érezhettük a vesztünket mi is, ha nem a mi szivünkbol-lel- 
künkből szólt most a zsoltáriró. De hogy ne jusson teljességre a 
mi vesztünk, azért szólaltatta meg Isten kegyelme ezt az igét. És 
ha arra gondolunk, hogy az Ő egyszülött Fiában mennyire igazolta 
azt a bizonyosságot, azt a szinte az üdvösségig felmagasztosult 
hitnek jogosságát, hogyan koronázta meg nagy cselekedeteit, amely 
már a zsoltárirót eltöltötte: akkor mi annál inkább szégyelhetjük, 
ha a mi hitünk az övétől elmarad. De hát ne maradjon el! Imádkoz
zunk hitért, viaskodjunk érte, ha kell, véres verítéket hullatva, 
csak vallhassuk egyszer mi is: "Isten közelsége oly igen jó né
kem!"

Ámen!
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