
Budaker 0. igehirdetése: Szenth. u. 23. vas. 1 9 4 5 . november 4.-én.
„I;K o r. 15. 21 - 28."

keresztyén Testvéreim! kedves Gyülekezet az Ur Jézus Krisztusban!
Megint jártuk a temetőt. Ebben az évben a siro

kon talán kevesebb volt a virág, mint máskor, de az élők szivében, 
 akik a sirok mellett álltak, több volt a bánat, mint máskor. Eb
ben az évben félelmetesedben szaporodtak a sirok, mint máskor és 
a  lelkekre, amelyeket és nyomoruság viseltek meg, na
gyobb sullyal nehezedett rá, mint máskor, a riadt döbbenet: itt, 
ezen a földön a halál árnyékának völgyében járnak. De nem láttuk 
a siromon valamilyen formában ebben az évben is a keresztet? És 
nem tudott szivünkhöz szólni jobban, mint máskor, a keresztnek be
széde? Nos, testvéreim, igazán nyomorultak Csak akkor vagyunk, ha 
ezt a beszédet nem halljuk és nem értjük meg! Mert a kereszt nem 
nirdeti minden életnek és minden reménynek végét, hanem hirdeti az 

 életnek és reménynek diadalát! Hirdeti pedig azért, mert em
lékeztet arra, amit szentigénk is világgá kiált, hogy t.i. Az, Aki 
a kereszten meghalt, feltámadt, él és uralkodik és minden halállal, 
enyészettel és romlással szemben

D i A D A L R A V I S Z I  A Z  É L E T E T !

1./ Diadalra viszi először is azért, mert Általa 
van a halottak feltámadása. Amikor tehát sirhantokra hull a köny- 
nyünk, vagy távol idegenben, tömegsirokban porladó kedveseink fe
lé száll fájó gondolatunk, vagypedig belénk nyilai a tudat, hogy 
feltartóztathatatlanul sodortatunk mi is a vég felé, akkor szólal
jon meg szivünkben az ige: „Krisztusban mindnyájan megelevenittet
nek." Mindnyájan! a kicsinyek, akik ugy mentek el, hogy még alig- 
alig csodálkoztak reá a világ csábitő vagy megborzongató titkaira, 
a nagyok, akiknek ugy hullott ki a munka szerszáma még erős kezük
ből, vagy akik hosszu utat megjárva fáradtan tértek nyugovóra mind
nyájan megelevenittetnek. Akiknek erejét lassu hervadás emésztette 
meg és akikre ugy tört rá a halál, mint gyilkos a gyanitlanul szen
dergőre: mindnyájan megelevenittetnek. Akiket jobban szerettünk az 
életünknél és akikhez nem voltunk jószivvel: mindnyájan megelevenit 
tetnek. Akik szeretetükkel boldogitottak, akik gyülöletükkel megfé
lemlitettek: mindnyájan megelevenittetnek. Király és koldus, ur és 
szolga, szent és gonosztevő: mindnyájan megelevenittetnek. És mi, 
akik most még itt vagyunk, akár életünk virágában, akár érett ha
lászként ragad el a halál, akár  hittünk, akár hitetlenek vol
tunk, akár jót cselekedtünk, akár a gonoszt szaporitottuk, akár vá
gyunk utána, akár rettegünk tőle: misis mindnyájan megelevenitte- - 
tünk!

Kérlelhetetlen törvényszerüség, hogy akik itt é-



letre születnek, egyszer mindnyájan a halál karjaiba hullanak. De át- 
törhetetlen törvényszerüség az is, hogy akik itt meghalnak, ujból 
mindnyájan megelevenittetnek. A halál törvénye az első ember óta u- 
ralkodik, az élet törvénye Krisztus feltámadása óta sorakozik mellé
je. -Senki ki nem kerülheti sem az egyiket, sem a másikat. De hála le
gyen érte az Élet Fejedelmének, hogy nem maradt ur a halál törvénye. 
Isten kegyelme pedig azt akarja, hogy ez a hála fakadhasson mindnyá
junk szivéből és párosuljon vágy könnyek között is csendes, mélysé
ges örömmel. Igéje azért megkinál minden bankódót közöttünk drága vi
gasszal. Akit meg-megrohan a legszórnyübb fájdalom, amely alatt ember 
szive ezen a földön roskadozhatik, fogadja el az igét: Krisztusban 
mindnyájan megelevenittetnek. És akinek a halál félelem, vagy halál
sejtelmek rontják el legszebb perceit, unnak is, visszhangozzék a lel
kében: Krisztusban mindnyájan megelevenittetnek. És ez a remény ta
nitson meg arra, hogy csendesen, türelmesen várjuk Krisztust. Mert a- 
mikor el jön, akkor teljesedik be az igéret. És ha ez sokára lesz, ak
kor is reménykedjünk, Halott kedvesünkre és önmagunkra nézve. Addig 
is jó helyen lesznek ők és leszünk mi is. Kert Isten nem a holtak,ha
nem áz élők istene./M t.22,32b./ Ezzel a biztatással is megajándéko- 
zött.az Ur! Csak egyet ne felejtsünk: K r i s z t u s az Élet Feje
delme! Azokat eleveniti meg igazi életre, akik az övéi! A holtakat 
bizzuk az Ő kegyelmére. De magunkat is bízzuk az Ő kegyelmére! Csak 
ŐBenne lehet reménységünk. ŐNélküle nincs boldog élet a halál után, 
a feltámadáskor sem!- Nyugtalankodsz erre a kemény szóra? Áldott ez 
a nyugtalanság, ha el nem hagy mindaddig, amig összetörve és mégis 
boldogan nem karolod át lábait a vallomással: "Én Uram és  én Iste
nem!" /Ján.20,28./

2./ De elég-e az a reménység, amely az életnek 
a halál feletti diadalában fogódzik meg, anhoz, hogy elbirjuk-e itt 
ezt a nehéz földi életet? Nem kell-e attól tartanunk, hogy arait itt 
át kell. élnünk és el kell hordoznunk, az végre is felülmulja -erőnket 
és nemcsak a testünket nyüvi el talán időnek előtte, hanem a gondok 
számára foglalja le, fásulttá teszi, megöli a lelkünket is? kit hasz
nál nekünk az élet győzelmébe, a boldog feltámadásába vetett, reményünk 
ségaz -élet itt a földön a földiekre vonatkozólag elveszi tőlünk remé
nyeinket? Valóban, itt a földön sem lehet reménység nélkül élnünk.
Nézd meg azokat, akik ugy járnak közöttünk, mint élőhalottak, akiknek 
szive kő, szene fénytelen, beszédük mogorva, akik már nem tudnak sze
retni, csak gyülölni mindent és mindenkit: mind olyanok, akiknek szi
véből kiveszett a remény. É s akik nem várják be a halált, hanem maguk 
mennek eléje, mind olyanok, akik  felett urrá lett a kétségbeesés és 
akik már nem tudnak remélni, bizony reménység nélkül nem lehet elbir
ni az életet!      

De nekünk nem kell reménység nélkül élnünk, 
bőt az ige olyan reménységgel kinál meg, amelyet nem győzhet le sem
miféle csalódás, semmiféle hiábavaló fáradozás, semmiféle csapás,sem-  
miféle pótolhatatlan veszteség. Ez a reménység pedig az, hogy Krisz
tus uralkodik, az Ő lábai elé vettetett minden. Ez a reménység sok
ká 1-8 okkal több, mint minden olyan földi remény, amelyből aj munkához, 
uj küzdéshez erőt igyekszünk meritgetni. A Krisztus uralmához füződő 
remény nem biztat azzal, hogy majd megjavulnak a viszonyok, könnyebb 
lesz a megélhetés és amikor visszatér a jólét, majd megnyugszanak az 
emberek is, kevesebb lesz a gyülölködés, az egymás ellen való áskáló- 
dás és több a szeretet, az egymás megsegítésének készsége. A mi re
ménységünk éppen ezért nem is hullat csalódást és ezért erre a remény-



ségre támaszkodva sohasem lehet keserüvé a szivünk és sohasem merül
hetünk el a kétségbeesésben. Ez  a reménységünk nem kötheti be a sze
münket, hogy ne lássuk a romlást és pusztulást ebben a világban, 
sőt ezzel a reménységgel a szivünkben  - ha különösen hangzik ez - 
látjuk csak meg igazi mélységben és erőjében a gonosz hatalmát és 
romboló munkáját. Ha abban reménykedünk, hogy Krisztus uralkodik, 
akkor nem áltatjuk magunkat azzal, hogy valamikor is a gonosztól vé- 
 dett lesz az életünk, munkánk, jóigyekezetünk, elé majd nem tornyosul
nak akadályok, békességes szándékunkat mindenki megérti majd és sen
ki sem vet .majd tőrt nekünk, kézfogásra nyujtott kezünkre senki sem 
üt majd rá. De nem hunyunk majd szemet az- elől sem, hogy a magunk 
szive is hogy vergődik valami szörnyü kettőség között, h o g y har
col mi bennünk is egymással a jószándék és a gonosz igyekezet, a tisz- 
taság és tiaztátalanság, a szeretet és a gyülölet és hogyan győz -   
ha mindjárt lelkiismeretfurdalás közepette is - annyiszor a rossz 
a jó felett. Ha cd azt valljuk, hogy Krisztus Ur ebben a világban is, 
akkor csak az a szent meggyőződésünk, hogy minden gonosz hatalom,-a- 
mely terhessé teszi a földi életet és akárhányszor szerencsétlenné 
a magad életét, Krisztus lábai alá vetettek. Nem tombolhatja ki ma
gát szabadon, hanem.korlátokat állit fel számára Krisztus, az Ur!
És valljuk, hogy ezeken a határokon belül sem valósíthatja meg sza
badon a maga céljait, hanem minden aratását, minden rombolását a ma
ga céljainak szolgálatába állítja Krisztus, az Ur! Erőt adó, felsza
badító reménység ez már magában véve is!    

Mit jelentene számodra is, ha ugy tudnád nézr- 
ni a ma. nyomoruságát, hogy van határa és ezt a határt az emberiség 
Megváltója tüzi ki, Aki szereti és javát akarja! És milyen erőt nyer
nél a magad keresztjének hordozására, ha bizonyos reménységgel hin
néd, hogy ami neked fáj és ami megterhel, azt  számontartja az Ur, an
nak mértékét is, hogy mennyit birsz el, annak mértékét is, hogy 
mekkora meglátogatásra van Szükséged, hogy Ő H o z z á találj!   
kert a rosszat, a gonoszát azért szabadítja fel, hogy Őhozzá vi
gyen, Nála keress menedéket! Hogy erre használjon fel minden ellen
séges hatalmat,  birodalmat és erőt, e z é r t vettetett lábai a- 
lá. Hogy Ő nyerjen meg mindeneket, ezért adott át Néki mindent az 
Atya. Ezért uralkodik mifelettünk is. örömünk és bánatunk felett is. 
Ki tagadhatná tehát, hogy nehéz sorsban is a nehéz sorssal megbékél- 
tető reménység az, hogy Krisztus uralkodik! Világos, hogy csak an
nak a számára, aki elfogadja Öt a maga. Urának is. He hogy ezt meg
tedd  egész sziveddel, ezért hirdettetik néked éppen a reménységnek 
ez az igéje!

3./ De még többet foglal magában az a re
ménység, amely Krisztus uralmához, füződik. Az ige azt hirdeti, hogy 
féken tartja a gonosz hatalmait nemcsak a lábai alatt, hanem egy
kor el is törli azokat. Ami ebben a világban történik, akár sejte-  
lemszerüen fölvillanik ez néha szemünk előtt, akár rejtve marad előt
tünk, mind egy utolsó nagy cél felé visz minden nappal közelebb. Ez 
a cél akkor valósul meg, amikor Krisztus Istennek, az Atyának adja 
át az országot, hogy Isten legyen minden mindenben. Akkor következik 
ez is be, amikor a halottak feltámadnak.

Hogy közelebbről érintsen bennünket: amikor 
mi is feltámadunk. Hogy mit jelent ez, Isten lesz minden mindenben? 
mivel mi mindent a magunk szempontjából szeretünk nézni, a szerint, 
hogy hogyan érinti a magunk sorsát, ime halljuk meg, mit mond a Je
lenések könyvében foglalt kijelentés arról az utolsó nagy fordulat-



 ról: „Isten eltöröl minden könnyet... és a halál nem lesz többé; 
sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesZ többé, mert az elsők 
elmultam."/Jel.21,4./ Akkor tehát soha többé nem lesz ugy, hogy 
összetörtén, vagy lázadozva kérdezzük: hol van most az Isten? Mert 
akkor örökre eltünik, ami itt el-elválaszt Tőle: könny, gyász,fáj
dalom, jaj és halál. Mert örökre eltünik a bün, örökre megszűnik, 
hogy emberem szembeszállnak Istennel. Mert e z  a bün! És ennek 
következménye minden, ami fáj: könny és bánat. Mindmegannyi ellen
sége az embernek és Istennek. Istennek is, mert Ő a szeretet Is
tene. Akkor Ő lesz minden mindenben, csak Ő lesz mindenek célja, 

 mindenek öröme, mindenek élete, mindenek békessége.
Kérdezed még, hogy ennek a szépséges reménység

nem van-e valami jelentősége és értéke mostani küzködésünkben?Menj 
innen vissza az életbe a hittel_a sziveiben, hogy Krisztus az Ur! 
Azután,- ha találkozásod van enyészettel, halállal, emlékezzél reá, 
hogy mindnyájan megelevenittetnek. Ha megsebez a gonoszság és meg
döbbent a magad büné,- menekülj ŐHozzá, A ki Ur gonoszság és bün fe
lett. Ha céltalannak látod az egész életet, gondolj a végre, amikor 
Isten lesz minden mindenekben. Meglátod, valami drága fényesség hull 
majd minden utadra és lopakodik minden gondod és bánatod közé a 
szivedbe!  


