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"F i l.  4,  13."

Kedves Testvéreim!

Az évnyitó istentisztelet val1omástétel, hogy a- 
zokkal a  feladatokkal, amelyek elé egy uj tanév állítja az embert, a 
maga erejéből megküzdeni nem tud. Az évnyitó istentisztelet ezért e- 
gyuttal segitségkérés is, könyörgés azért az isteni áldásért, amely 
ellensulyozza az emberi gyengeséget és eredménnyel koronázsa meg az 
emberi jóigyekezetet.- Jól tudom, hogy nem mindnyájatokat hozott 
ide el a meggyőződés, ill. belső ösztönzés,hogy tehetétlenségtek szo- 
rongó tudatában boruljatok Isten lába elé és áldásért tárjátok Eléje 
üres tenyereteket, üres lelketeket. Jól tudom, hogy,a fiatalság egy 
nagy részinek élete nem vallásos élet, mert vagy annyira igénybeveszi 
minden figyelmét és gondolatát a látható, kézzelfogható világ, hogy 
metafizikai valóságok egyszerüen nem érdeklik, vagypedig kételyek,Is-  
tenhez való vonzódás és Tőle való idegenkedés váltakozása nyugtalani- 
tó vagy fájó káoszként jelentkeznek a fiatal lélekben. Szemrehányás 
nélkül, de a valósággal szembenézve kell feltennem, hogy közületek is 
sokan osztoznak a fiatalságnak ebben a vallási válságban. De azért 
minden bizonnyal vannak köztetek olyanok is, akik szivük mélyéből se
gitséget és áldást kérnek ma Istentől, mert az Ő kezén jártak eddig 
is és az Ő vezetésére bízzák magukat a jövőbeln is. Ezek vegyék igé-   
retnek és biztatásnak, amit az ige mond:         
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!"

A többiek pedig hallják meg a hivást, amely ebből az igéből feléjük 
szól, ahivást olyan élet vállalására, amelyben minden-minden lehet-

  séges.   

Hogy mit értsünk ezen a „mindenen"? Az apostol, a- 
ki határtalan, mindenre elégséges erejéről bizonyságot tesz,, a  mege-  
lőző versekben néhány szóval részletezi azokat az eredményeket, ame
lyeket, ezzel az erővel elért. Megállapitja, hogy megtanulta, hogy 
abban a  helyzetben,  amelyben éppen van, megelégedett legyen. Tud meg
aláztatni töretlen lélekkel és tud felmagasztaltatni is, a nélkül,  
hogy lelke egyensulyát veszitené. Tud jóllakni és tud éhezni, a nél
kül, hogy akár az egyik, akár a másik, kihozná a nyugodt élet sodrá
ból.  Hozzáfüzhetjük még ehhez, amit róla, ill. erejéről tudunk,amely 
mindenre elég volt: tudott egy állandó tövist, talán  valamilyen fájó,  
terhes betegséget hordozni, tudott  megverette-, 
tést, megköveztetést, fogságot elszenvedni, tudott egy egész ellensé
ges világot meghódítani: nem pénzzel, nem demagóg szónoki káprázat- 
tal, hanem egyszerüen az erővel, amelyet Krisztus adott neki.

Már ebből is biztatást merithetünk a magunk,számá
ra, ugy amint arra egyéni körülményeinknél fogva szükségünk van.. De 
a „minden”-be, amelyre elégséges az a bizonyos erő, teljes joggal be 
lefoglalhatjuk a különleges főiskolás,  egyetemista élet egész terüle- 



tát külön is. Gondolhatunk itt elsősorban a komoly studiumra, hi
szen ennek a szolgálatában kell állania ez a most kezdődő tanév. Tud- 
ja mindenki, aki megértéssel van a valóság iránt, hogy ezt mi mind- 
den veszélyezteti. Gondolhatunk itt anyagi gondokra, amelyeket már 
a szülői házból hozhattak, egyesek magukkal és amelyek egyszer-máskor 
kimondott nélkülözéssé sulyosodhatnak. Ezek a gondok bénitólag hat-  
nak minden munkára, odatolakodnak és meddővé teszik a tankönyvek, 
jegyzetek még oly jószándéku kényérzését is. Azt is tudja mindenki, 
hogy az ember munkakedve az anyagi helyzettől függetlenül is válto
zik, a szerint, hogy milyen kedélyhullámzások ejtik hatalmukba.  Bi
zonyos az is, hogy a mai idők általában nem kedveznek a nyugodt stu
diumnak. Telve vannak váratlan fordulatokkal, idegfeszitő események 
hireivel, sorsdöntő, az egyéni élet és a nemzet jövőjét meghatározó 
történés szelét ott érezzük elsuhanni, vagy elviharozni a fejünk fe
lett valamennyien. Hogy ez ki-kizökkent a munkából, a tanulás kemény 
munkájából is, magától értetődik. De mindezek a nehézségek legyőzhe
tők.  Erre is, mert mindenre elég az a bizonyos erő.

  Elég arra is, hogy urrá legyen az ifju ember 
azok felett a kisértések felett, amelyek őt környékezik meg a legszi- 
vósabban, őt üldözik a legmakacsabbul és nagyon-nagyon  könnyen ta
szítják bele egyre mélyebben az erkölcsi züllésnek, az álattá való 
aljasodás fertőjébe. Az ezekkel a kisértésekkel való harc nem gyerek
játék. Sőt szinte biztos a  vereség benne, ha nem folytatható azzal 
az erővel, amely mindenre elégséges. De ezzel az erővel viszont le
het diadalmaskodni, akármit mondjanak is barátok, vagy csábitók a        
testi kívánságok természetes és ellenállhatatlan erejéről.

Elégséges végül ez az erő arra is hogy ma 
felismerje mindenki, de elsősorban a fiatalság azt a felelősséget, a- 
mely ezekben a sorsdöntő időkben a vállán nyugszik. Uj világnak, ben
ne uj Magyarországnak az épitéséről esik ma annyiszor szó és remél
jük is, hogy meglesz az uj világ és meglesz benne az uj Magyarország 
is. De ahhoz, hogy ez a remény teljesüljön, szükséges, hogy uj embe- 
rek legyenek az épitők. Olyanok, akik nemcsak beszélnek a megvalósu
ló programmokról, hanem elsősorban önmagukon hajtják végre azokat és 
igy kapnak  erkölcsi jogot és válnak külsőleg is alkalmasak az ország- 
épitésre. Ehhez a megujulásra erő kell. És ehhez a megujulásra is 
csak egyetlen egy erő elég hatalmas: az amely a Krisztusban van. Az é- 
pitők ti lesztek elsősorban. Azért néktek kell az erő.
    „Mindenre van erőm, a Krisztusban, aki engem
megerősít." Nem az ember Krisztus tanítása az, amelyből valamilyen 
módon áradna az az erő, mint ahogyan emberi irodalmi müvei és tanitá
sok is pillanatokra a  lelkesedés pirját varázsolhatják az arcot. Ha
nem az élő Krisztus maga az, aki az erőt adja. Benne megtörtént az ö- 
rök isteni világnak és ennek a látható földivilágnak egymásnak való 
eljegyezkedése. Benne föltárult a kapu, amelyen örökkévaló isteni e-   
rők áradnak ebbe az erőtelen földi világba. Az erőtelen emberekbe is 
Odaáll tielétek is és felkinálja Magát néktek: Én adok  néktek  erőt 
mindenre. Én vagyok a diadalmas erő! A hivőket közületek tegye boldog 
gá ez az Ő kinálkozása. A többiekét legalább is késztesse gondolkozás 
ra. Azután pedig keresésre. Végül, pedig az erő elfogadására. Krisztus 
elfogadására!         Ámen!


