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B U D A K E R OSZKÁR teológiai tanár igehirdetése délután az Egyetemes 
Közgyűlés előtt megnyitó /gyámint./ istentiszteleten.
Szentháromság u . l .  vasárnap. 1 9 4 3. Jun. 27.
„I. Ján. 4, 16 -  21 .”

Keresztény Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

Határozatok születnek, döntések történnek ezekben a napokban olyan 
ügyekben, amelyeket egyházunk élete, feladataival való viaskodása felvetett. 
Nehéz idők gondja súlyosbitja a felelősséget, amely az egyház szolgáinak 
vállára nehezedik és teszi égetővé a vágyat, hogy amit emberek végeznek, ne 
legyen csak emberi mérték szerint bölcs és jó, hanem pecsételje azt meg Isten a 
Maga áldásával. És egészen bizonyos, hogy ez az áldás abban a mértékben 
szentel és koronáz majd meg minden emberi törekvést és árad szét innen 
gyülekezeteinkbe, amilyen mértékben él most és majd a jövőben is a szivekben 
az ige ösztönzése:

S Z E R E S S Ü K  A Z  I S T E N T !

1./ Az apostol igy okolja meg ezt az intelmét: „Ő előbb szeretett m inket.” 
Arról is bizonyságot tesz, hogy ez a megállapitása nem elméleti 
megfontolások, tépelődő bölcselkedés eredménye, hanem boldog tapasztalati 
élmény: „Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.” Ezt 
a tapasztalati élményt pedig egyetlen egy névben lehet összefoglalni és ez a 
név: Jézus Krisztus. ŐBenne, egész lényében, csodálatos életében, halálában és 
feltámadásában ismerték meg, akiknek volt szemük a látásra, mennyire szereti 
őket Isten és ez a felismerés hódította meg őket a szeretet Isten számára.
Az ösztönzésnek, hogy szeressük Istent, ma sem lehet más alapja és forrása. 
Ezekben a megpróbáltatás- és gondteljes időkben is azért biztathatjuk egymást 
keserűség nélkül arra, hogy szeressük Istent, mert az Egyszülött Fiúban 
megbizonyitotta hozzánk való szeretetét. Van ugyan számtalan külső okunk is 
arra, hogy hálás szeretettel ragaszkodunk Hozzá. Az elszenvedett csapások 
ellenére is még mindig úgy élünk ebben a hazában, mint mesebeli szigeten a 
vér és a könny áradó tengerében. De a tenger árja átcsaphat a szigetre is! Ha 
úgy történnék is, Istent szeretni akkor is meglesz miden okunk. Mert ha ránk is 
zúdulna az ítélet, amelyet másoknál nem kevésbé érdemeltünk meg és h ivtunk 
ki, Krisztusban akkor is ránk tekint Isten szerető arca és füst és láng nem 
takarhatja el a szemünk elől a keresztet. Aki nem veszi le róla szemét, az 
minden körülmények között megismeri az Istennek irántunk való szeretetét. Ha 
pedig ez a szeretet igézetébe von és térdrekényszerit előtte, akkor 
ellenállhatatlanul elhatalmasodik rajtunk a viszonzás vágya, hogy mi is 
szeressük Istent!

2 . /  Ha valaki eljut odáig, csodálatos változás megy végbe benne. Először is 
mélységes csömörrel fordul el minden kegyes szólamtól, amely az Isten 
szeretetét csak hazudja, és lenyűgözi őt is a szeretet belső törvényszerü sége, 
amelynél fogva oda kivánja magát adni teljességgel annak, aki szivét 
elfoglalta. Azután pedig egyszerre észreveszi maga körül azokat, akiket addig 
alig látott meg, legfőképpen pedig észrevesz könnyeket, amelyeket neki kell 
letörölnie, sebeket, amelyekbe neki kell olajat töltenie, gondvéste barázdákat, 
amelyeket neki kell elsimitani. És egyszerre tuja, hogy neki az elesetteknek, a 
rászorulóknak kell magát áldásul odaadni minden tehetsége szerint, ha szereti
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az Istent. Amit az apostol, mint képtelenséget jegyez meg, hogy t i. „aki nem 
szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lá t”, azt 
mindenki átéli, akit Isten lefoglalt a maga számára, megint nem elméleti 
okoskodás alapján, hanem annak az új életnek a boldog sodrában, amely 
megindul mindenkiben, aki igazán szereti Istent. Mert ez az új élet belső 
kényszerből kilép az önzés elzárkózásából és gyujtogatja  maga körül 
mindenütt, ahova csak elér, a szeretet áldozati tüzeit.
Jó, testvéreim, ha most ennek a ténynek a fényében mérlegelve tesszük a 
magunk istenszeretetét. Jó, ha egy pillanatra hazagondolunk és felvetjük 
magunkban a kérdést: nem töltik-e meg az otthon légkörét most is, hogy távol 
vagyunk tőle, sóhajok, amelyeket miattunk sóhajtottak el, akik ránkbizattak, 
mert nem kaptak tőlünk tiszta, áldozatos szeretetet, amely önmagáról, a maga 
igényeiről készségesen le tud mondani? Jó az is, ha a keresztyén egység 
hangoztatásának idején mérlegre vesszük nemcsak azt, mennyi megértő, 
áldozatos szeretetet kapunk, hanem azt is, mekkora és milyen szeretettel 
fordulunk mi az atyafiak, az egy Atyának távol lévő gyermekei felé, akik Néki 
is édes gyermekei és akiket minden bizonnyal úgy szeret, mint bennünket. 
Főképpen pedig mérlegre kell vennünk ez alkalommal azt a szeretetet, amelyet 
a magunk közvetlen és ránk szoruló atyánkfiainak adunk. Mit tettünk azért, 
hogy akik a szórványokban közönybe merülőben és elkallódó félben vannak, új 
életre keljenek, Isten szeretetében? Mit tettünk azért, hogy meggyőződjenek ők 
is Istennek hozzájuk is lehajolt szeretetéről és hogy le ne vegyék szemüket ők 
sem a keresztről? Mennyi áldozatot hoztunk azért, hogy harangok hívogassák 
őket a szeretet meglátására, hogy szent hajlékban szólhasson hozzájuk ez a 
szeretet, hogy bibliák és énekeskönyvek szent betűserege ostromolja szivüket? 
Igen, tegyük mérlegre szeretetünket és azután halljuk meg az ítéletet: aki nem 
szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?

3./ És ne féljünk attól, ha letennénk az óvatos latolgatásról és számolgatásról 
és egyszerűen átadnók magunkat a szeretet inditásának, akkor talán túlságosan 
érzékeny áldozatokra ragadna bennünket. Soha semmiféle áldozat, időnek, 
munkának, anyagi javak odaáldozása nem érhet fel azzal az áldással, amellyel 
Isten fizet azoknak, akik szeretetükben nem tartanak mértéket. A fizetségről 
ezt mondja az ige: „Az Isten szeret és aki a szeretetben marad, az Istenben 
marad, és az Isten is őbenne.” Hogyan fizet hát Isten? Minden bizonnyal külső 
áldással is. Ennek bizonyságaival szakadatlanul köteteket lehetne megtölteni és 
még mindig maradna megirni való mind a világ végezetéig. Viszont 
szégyenben maradna, aki össze akarná gyűjteni azokat a tapasztalatokat, 
amelyek az adós Istent vádolhatnák, hogy szemére vesse ezeket. De nem a 
külső áldáson van a hangsúly. A szeretet nem is várja azt. Isten annál 
nagyobbat is ad.
Önmagát adja! Annak, aki a szeretetben marad. Olyan közel lép hozzá, hogy 
egyenesen azt mondja az ige, hogy benne marad. Abban, aki a szeretetben 
marad. Azután, hogy ezt a szinte a teljes egységig terjedő összhangot és 
kapcsolatot Isten és az ember között emberi oldalról is biztositottnak á llitsa 
oda az apostol, azt mondja, hogy az ember is Istenben marad. Az az ember, aki 
a szeretetben marad. És nemcsak röpke pillanatokra áll át az Istennel való 
bensőséges együttlét gyönyörűségét, hanem megmarad abban.
Testvéreim, nincsen hosszúbb szomjúság, mint amikor Isten után szomjazik a 
lélek. Nincsen mélyebb gyötrelem annál, ha az elhagyatottság, a lesújtottság, a 
lelki aszály perceiben Isten után kiált az ember és határtalan vágyakozásában 
kivánná tudni, mit tegyen, hogy Isten lágyan végigsimitson vergődő szivén.
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Olyan egyszerű a válasz! Szeretetben éljünk, szeretetben maradjunk, és akkor 
Istennél, Benne élünk, maradunk és Ő nálunk, bennünk marad és akkor meg 
sem érjük az elhagyatottság mélységes bánatát. Azért nem áldozatra szólit ez a 
mai alkalmunk, hanem drága ajándékkal kinál meg, amikor odamutat 
kiváltképpen a szorongatott, hitükben veszélyeztetett hittestvérekre és idézi az 
igét: „Az a parancsolatunk van Tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga 
atyjafiát is .”

4./ És ha minden még nem volna elegendő annak az áldásnak a jellemzésére, 
amely visszahull ránk, ha elindulunk a szeretet utján, hadd szólaljon meg az 
igének ez a biztatása is: „A szeretetben nincsen félelem. Sőt a teljes szeretet 
kiűzi a félelm et.” H o g y  igazolja ezt az igazságot a félelem- és 
aggodalomteljes jelen, igazolja az ellentét bizonyitó erejével! Tombol a 
gyűlölet szerteszét a világban és ezzel együtt félelem gubbaszt a szivekben. 
Honnan ez az összefüggés? Onnan, hogy a gyűlölet messze sodorja a világot 
Istentől és ezt nagyon jó l tudja mindenki. Akik pedig elhagyják az Istent, azok 
szörnyű módon magukra maradnak. Ezt is nagyon jó l tudja mindenki, még az 
ellenségei is. Innen van a félelem és ezért minden félelem végeredményben 
Isten elhagyásának kegyetlen büntetése. Ezért nem félhet, akit a szeretet 
bensőséges összhangban kapcsol össze a szeretett Istennel.
És ezért próbálja meg szeretetünket az ige: „Aki pedig fél, nem lett teljessé a 
szeretetben.” Nem tagadhatjuk, hogy félelemmel tölt el a bizonytalan jövő? 
Nos, onnan van, hogy nem teljesedhetett be rajtunk az ígéret: aki a szeretetben 
marad, Istenben marad. És ha súlyosnál súlyosabb megpróbáltatások szakadnak 
reánk? Egy menedék k inálkozik akkor is a félelem ellen: a szeretetben nincs 
félelem, sőt kiűz minden félelmet, mert a szeretet annak oltalma alá rejt, Aki 
Maga a szeretet.
Chrysostomus azt mondja, hogy az ördög is megmenekülne, ha hinni tudna 
Isten szeretetében. Bizony boldog, aki megismerte és elhitte Isten hozzánk való 
szeretetét és viszont szeretetében magánál marasztalja Őt. Az minden 
bizonnyal megmenekül.

Ámen!


