
1./ Hogy ne éljünk „hiábavaló életet"! Mert lehet 
ilyen életet is élni. És  nincs szomorubb dolog annál, ha minden ve- 
ritékezésnek, minden jószándéknak, vagy a cél érdekében vállalt 
görbe utaknak végül is ez a mérlege: hiábavaló volt! Milyen sűrűn 
is hallani ezt a panaszt ebben a világban! Minden csődbe jutott 
vállalkozás a hiábavalóság keserüségével facsarja össze azok szi
vét, amik a siker érdekében meghoztaak minden áldozatot, talán még 
a becsületet is odaadták érte. Meg-megismétlődik szülők tragédiá
ja, akiknek keserves küzkődését, sok-sok álmatlan éjszakáját hiá
bavalónak bélyegzi meg gyermekük sirja, amely mellett összetörnek, 
vagy - ami még rosszabb, - akiknek gyermekei ugy fizetnek meg, 
ugy csufolják meg hiábavalónak szüleik élete áldozatát, hogy szé
gyent hoznak a fejükre. H o g y  tud fájni ez a szegény emberi 
sziv akkor is, ha betegágy mellett, vagy betegágyon kénytelen fel
adni a hiábavaló küzdelmet az egészségért, amelyre elment az u- 
tolsó féltve őrzött Kis ékszer is, amelyben a kimerülésig fáradt 
el az emberi tudás! És el lehet-e gondolni siróbb sírást és pana
szosabb panaszt annál, amikor valaki megérkezik élete végéhez és 
visszapillantva arra , amit neki örömben, eredményben, boldogság
ban hozott, feljajdul, hogy hiábavaló volt az egész életküzdelme?! 
Igen, testvérem, van az egész élet hiábavalóságát sirató e m - 
b e r i  keserüségnél is megrenditőbb itélet az élet csődjéről. 
Az, ha valaki a halál álmából felébredve az örökkévalóságban hall
ja a megállap i tás, hogy ellmult élete hiábavaló élet volt. Mert 
ebben az itéletben benne van az is, hogy ez az élet elveszett, é-
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'  -Ünneplő Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

Husvét akarva-akaratlanul is arra emlékeztet ben
nünket, hogy - amint az ige is nyomaték osan hangsulyozza - jövevé
nyek vagyunk, akiknek nincs itt maradandó városunk. M ert akár hit
tel fordulunk a jeruzsálemi sir felé, akár kétkedéssel fogadjuk 
boldogitó mondanivalóját, elkerülhetetlen, hogy gondolataink arról 
a sirról, ha csak futólag is, de mégis oda ne tévedjenek arra a 
sirra, amelynek helye már várja, hogy megássák a mi számunkra.Mint 
utolsó állomását jövövénységünknek.Az ige a husvétban hivők jöve- 
vénységét irja le néhány jellemző vonással. Erre figyeljünk most. 
Isten kegyelmes szándéka minden bizonnyal ez, hogy igéje által
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let volt és hozzátapad a szörnyüségek szörnyüsége, hogy ennek az 
elveszettségnek nincsen vége mind az örökkévalóságig.

Ugy-e, testvéreim, mégiscsak irtóznátok at
tól, hogy ilyen hiábavaló legyen, az hogy leéltek egy földi életet? 
pedig hiábavaló életben jár itt mindenki, aki ember! Akkor is, 
ha itt siker sikerre halmozódik. Akkor is, ha valaki élete alko
nyán ugy érzi, hogy joggal tekinthet vissza megelégedetten az el
ért eredményeire. Ez a gyülekezet is csupa olyan emberből áll,a- 
ki hiábavaló életet él. Egy bizonyos fordulópontig. Addig, amig 
hivő szivvel nem fordul a felé az üres sir felé, amelyből Krisz
tus, a mi Urunk életre kelt, Aki Nagypénteken nagy váltságdijat 
fizetett a hiábavaló élet rabjaiért. „Nem veszendő holmit, ezüs
tét, vagy aranyat, hanem drága vérét mint hibátlan és szeplőtlen 
bárány" élete áldozatát. Ha valaki"nem tudná, hogy hiábavaló éle
tet élt, győzze meg a kereszt és az üres sir, amely hirdeti,hogy 
Isten elfogadta a nagypénteki áldozatot. Miért hiábavaló élet 
mindenki élete e nélkül a váltság nélkül? Azért, mert Isten harag-  
ja alatt van és ezt el nem forditja semmiféle földi siker. Mert 
semmiféle siker nem változtat azon, hogy az ember önmagát szolgálja 
és nem az Istent. Önmagának él és nem az Istennek. És ezt az Is- 
ten nem türi. Erre haraggal válaszol és ezt vissza nem vonja mind 
az örökkévalóságig.- Lázadozol Ellene? Mit tudsz te az Isten 
megbánhatatlan szentségéről! Vagy gondolod, majd kedvére tudsz ten
ni Nagypéntek és husvét nélkül is? Nem tudod megtenni! Mi csak o- 
lyan életet tudunk élni, a ilyent atyáinktól örököltünk. Ez fogva 
tart bennünket. Ebből a boszorkánykörbők nem tudunk kitörni. Ben
nünk van nemzedékek felhalmozott e llenkezése Istennel. Nincs az a 
rablánc, amely erősebb volna az atyáktól örökölt örökségnél,amely 
hiábavalóvá teszi az életünket Isten előtt. Hogy e t t ő l  a 
hiábavalóságtól megszabaduljunk, ezért kinálja fel nekünk Isten 
a husvéti evangéliumban a vált3ágot.

2 . /  Aki elfogadja, abban uj élet kezdődik.
Többé nem hiábavaló élet. Ha itt a földön kudarcba is fullad min
den törekvése, akkor sem hiábavaló élet. Honnan ez a csodálatos 
változás? Onnan, hogy atyánknak hivhatjuk. Istent, most már nem
csak könnyelműen, elbizakodottan, hanem joggal. Mint hazatalált té
kozló fiák, akiket lsten lelkére ölel. Nem nézi, hogy továbbra is 
magáénak sok hiábavaló dolgot cselekszünk, a váltságért továbbra 
is magáéinak ismer el. Akkor is, ha éppen olyan hiábavaló marad 
a maga egészében az életünk, Isten ellen, Isten nélkül élt önző 
élőt? Nem marad ilyen! Gyökeres változáson megy át az életed, ha 
Jézus K risztus által hiszel az Atyában, vagyis ha Ő vezet el Ő- 
hozzá. Akkor többé nem atyáid öröksége az, amelynek kénytelen 
vagy engedelmeskedni, hanem egy uj ösztönző erő él benned. A Lé
lek! Maga az élő Ur Jézus Krisztus a Lélek által. Szédítő titok, 
Isten a gyarló emberben titok, - és mégis áldott valóság!

Meg akarsz róla győződni? Nos, akikben a Lé
lek által és az önzéstől megváltó Ur lakozik, azok tudnak „képmu
tatás nélkül, tiszta szivből buzgón szeretni"! Minden szón hangs 
suly van: képmutatás nélkül, tiszta szivből, buzgón! És igy lehet, 
minden szó megitél! Az emlékeztetés a képmutatásra eszedbe juttat 
szemtől-szembe kimondott szép szavakat, amelyek mellé ugy erősza
koltad a kedves mosolyt, hogy sirtak rajta az angyalok. Vagy eszed- 
juttat kedveskedést, amelyre rászántad magad, mert előre tudtad,



mit fogsz kérni a másiktól és meg akartad nyerni magadnak. A tisz
ta szivből jövő szeretet hangsulyozás, ugy-e, rádbizonyitja, hogy 
a t e  sziveiben sok az önzés, a harag, az irigység. Pedig i- 
gazán szeretni csak az tud, akinek egész szive lángol a szeretet
ten és ösztönzi, árassza azt szét mindenkire, tegye könnyebbé, 
szebbé vele az életet mindenkinek; győzzön meg mindenkit arról, 
hogy ez az élet mégsem pokol, csupa ellenség, hanem van benns 
sok fény, hiszen van benne szeretet is. És a buzgó szeretetre va
ló utalás ugyan mivel vádolhat? Azzal, hogyha egyszer-egyszer ki 
is tör belőled valami meleg érzés, a szivei szeszélyes és hamar 
elönti megint a hideg ár. Pedig a buzgó szóban bennevan a forrás 
buzgása, amely kiapadhatatlan! És mindig tiszta, üditő viz buzog 
belőle és kinálja magát mindenkinek, aki inni akar belőle és nem 
kérdezi: méltó-e reá, vagy sem. Ugy-e, hogy a szived nem szeretet
ne ilyen buzgó forrása?

Azt mondod, tul sok, amit az ige kiván az 
embertől? Valóban sok. De nem kivánja mindenkitől. A hiábavaló 
élettől fogvatartottaktól nem kivan képmutatás nélküli, tiszta 
szivből jövő, buzgó szeretetet. Itt nem szigoru törvénnyel ál
lasz szemben, amely teljesitését követeli. E vangéli- 
umot hallasz, jó hirt arról, hogy van lehetőség arra, hogy vala
ki igy tudjon szeretni. Nem is a hivő ember gyakorolja ezt a 
szeretetet, hanem Krisztus, Aki a Lélek által benne munkálkodik. 
Szent titok , de valóság. Ha találkozol valakivel, akiből ilyen 
szeretet csap feléd, tudd meg: Krisztussal találkoztál benne! És 
ha az ilyen ember utolsót sóhajt, az örökkévalóságban állottnak 
mondják, mert nem élt hiábavaló életet.

3./ Tudom, hogy minden kiábrándultságod és 
keserüséged ellenére mégiscsak szeretnél te is ilyen nem hiába
való életet élni. Uj életet, mást, mint amilyen eddig volt az 
életed. Az ige megmondja, mi az egyetlen lehetőség erre. Az uj 
élet „nem romlandó magból születik, hanem romolhatatlanból, Is
tennek igéje által, amely él- és megmarad örökké." Itt vagy te
hát az uj élet forrásánál, amikor hallod az igét. Él ez az ige, 
mert benne minden zavaró emberi hang ellenére is él az Ur! És ö- 
rök, mintahogyan örök az Ur! Minden más beszéd elmulik. E z 
megmarad! Minden más beszéden is, ha értéke miatt gondosan őrzik 
is nemzedékről-nemzedékre, rajta van a pillanatnyi időszerüség, 
korokhoz kötöttség korlátozó bélyege. Tulhaladja más beszéd, ér- 
demesebb beszéd, uj idők, változó korok időszerű beszéde. E z 
a beszéd, az Isten beszéde mindig időszerü . Mindig olyan életet 
szül, amelyet érdemes élni, amelyben tükröződik a mennyei Atya 
szeretető, amelyet életre érdemessé tesz a szeretet. Ez az ige 
hivta életre az elveszettségből a Krisztus első megváltottjait. 
Belőle éltek kárhozattól terhes időkben is az Isten szentjei. És 
imé, ez az ige hinti most ebben a gyülekezetben is a romolhatat- 
lan magot, amelyben szunnyad az élet titokzat o s , csodálatos csi
rája.

Ráhullott most a te szivedre is. Mi lesz a 
sorsa?... Még kit mondattal terheljen meg ma az ige. Az egyik igy 
szól: kivel Isten „személyválogatás nélkül itél kinek-kinek cse- 
lekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek ide
jét." Kellemetlenül érint ez a hang, ugy-e? Mégis: félj, nehogy 
egyszer hiábavalónak kárhoztassa az itelő Isten életedet!- A



másik mondat ez: „a ti hitetek, reménység is legyen Istenben." Le
het a jövevénységet állandó reménységben is élni. Napról-napra ab
ban a reménységben, hogy Isten, az Atya nem tagadja meg megváltott 
gyermekeit, még ha ostorozza is őket. A bban a reménységben, hogy 
egyszer Nála atyai hajlékra találnak. Egy élet után, amely nem 
volt hiábavaló. Vigyázz tehát, testvérem, hogyan őrzöd meg,hogyan 
gondozod a husvéti ige romolhatatlan magvát!

Ámen!


