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"I. Ján. 5, 5.”

Kedves Gyülekezet! Szeretteim az Urban!

Aki nem táplálkozik hüségesen az 
tó könyvecskében napról-napra kijelölt igéivel, az nem is 
tudja,-mit mulaszt el, milyen kincseket nagy érintetlenül. 
Mondhatom, aranybányák mellett és felett jár el, aki nem 
merit gazdagon Isten igéjéből. Mert az igénél drágább, az 
 igénél erősebb valami, n i n c s ezen a világon! Az ige   
vigasztal, éz ige bátorit, az ige gyógyít, az ige ad erőt 
és hatalmat azoknak, akik gyengének vagy vesztesnek tudják 
magukat, éz az élet valóban csupa harc és küzdelem. Már az 
állat világában is csak az: harc és küzdelem. És csak az 
marad meg, aki győz! Ugy van az embereknél is. Csak az ér
vényesül igazán és csak annak adnak dicsőséget, aki siker 
után sikert arat és tud győzni, diadalmasan győzni!- Az 
imént felolvasott és ma reggel elolvasásra kijelölt szaka
szából kiragadott versben is szó van ilyen győzelemről. Az 
apostol olyan emberről szól,  

aki legyőzi a világot.
/Der die Welt überwindet./

1./ Mégis persze más győzelemről van itt 
szó, mint az e világ győzelmeiről és sikereiről. Hiszen ma
gát a világot kell legyőzni azzal a győzelemmel, amelyről 
most beszélni akarunk. "Ki az, aki legyőzi a világot?" Elő
ször is szegezzük le azt, mit értünk a világ alatt. A "vi
lág” kifejezése alatt értjük ezt a mi életfolytatásunkat, 
és mind azt, ami vele kapcsolatban történik. Hogy mi min
den történik, és mi mindent át kell élnünk, erre legszive- 
debben nem gondolunk, mert ha közös nevezőre kellene hoz-  
nunk az élet tulajdonképpeni rendeltetését itt a földön.  
ugy-e, hogy szinte önkéntelenül mondanók, ahogyan az előbb  
is mondottam; csupa harc, csupa küzdelem ez az élet és te
le szenvedéssel. Küzdünk és harcolunk ebben a szegényes, 
töviskoszoruzta életben a mindennapi kenyérért, a jólétért, 
egy kis örömért és egy kis boldogságért, csakhogy minél in
kább elfelejtsük a but és a bánatot. De küzdünk és harcolunk 
ebben a szegényes, töviskoszoruzta életben a kisértések, a 
bün és a gonosz ellen is, és azon vagyunk, hogy csak jót 
tegyünk. Különösen gyermekeinktől várjuk el ezt, és fájóan 
hat a szivünkbe, ha azt kell hallanunk és látnunk, hogy fiunk



vagy leányunk a bünnek ebbe vagy abba a mélységébe zuhant. A- 
zután küzdünk és harcolunk a félelem ellen is. Mert az élet 
tele van félelemmel, És melyikünkben ne volna meg a félelem- 
nek és rettegésnek ez a kellemetlen és sokszor idegölő érzé
se? Bizony, nincs köztünk kivétel. Félünk egytői-egyig. Fé- 
Iünk a holnaptól, félünk a jövőtől, mert nem tudjuk mit hoz 
reánk a jövő; félünk az emberektől, mert ugy-e, hogy mennyi
re tudják az emberek egymást megriasztani! És félünk és ret- 
tegünk a haláltól! Ki az közülünk, aki ettől a szörnyüség
től ne félne! Ezért küzdünk és harcolunk végső erőnk megfe
szitéséig a halál ellen is.     

Mindezek után pedig, miután szóltunk a 
világról, amelyben a mi életünk is lepereg, szóljunk most 
arról, hogy mit jelent ebben a világban g y ő z t e s k én t 
élni, szabadon élni, függetlenségben élni. Azt hiszem, sej
titek a feleletet és nem tévedtek, ha azt mondom, hogy az 
tud győzni, aki többé nem fél sem a holnaptól, sem a halál
tól; az tud győzni, aki nem esik áldozatul a kisértő csábi
tásainak, hanem ellent tud állni a bűnnek, a gonosznak, ugy 
hogy kénytelen menekülni tőle az ördögi az tud győzni, aki- 
nek a sok baj és jaj ellenére is van öröme, boldogsága, és 
van ereje dolgozni, van otthona, van betevő falatjai áz tud 
győzni, aki képes elfojtani önmagában a but és a bánato t,a- 
ki ké~es elfelejteni a szenvedésnek még a legkeservesebb 
p e r c e i t ,  ó r á i t  i s .

2./ De ki az, aki igy le tudja győzni a 
világot? Ki az az ember, aki képes elfelejteni és elfojta
ni önmagában a bút ás a bánatot? Ki az ez ember, aki tud 
ellentállni a bünnek, a sok kisértésnek, amelynek ki van 
téve? És ki az az ember, aki nem tud félni még a haláltól 
sem? "Az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia!” igy hang- 
zik az apostol felelete. Ezzel megmondtunk mindent. Meg
mondtuk azt, hogy a h i t az a győzelem, amely a vilá- 
got legyőzi. /I.Ján.5,4b./Meg van-e bennünk ez a hit?
Szeretteim, a hitet ajándékba kell kapnunk, mégpedig ugy 

kaphatjuk ajándékba, ha napról-napra hüségesen táplálkozunk 
az igéből, amint ezt prédikáció elején is mondottam. Az 
ige olvasása és hallgatása közben ajándékba -ka unk iiyan 
hitet is, amely - Jézus igérete szerint - képes még hegye
ket is elmozditani a helyéről, mert minden lehetséges a hi
vőnek, ha hiheti azt./Mk.11,23:9,23./

De hinni kell elsősorban azt, hogy Jézus 
az Isten Fia! Mert hinni hisz a zsidó is, akinek van istene, 
de nincs Krisztusa. És mivel nincs Krisztusa, tehát nincs is 
Istene, hiába is mondja, hogy neki van. Mert csak annak várt 
Istene, akinek van Krisztusa. Azután hitüke van a buddhisták- 
nak és a mohammedánoknak is. De még pogányok lelkében is 
ott csirázik a hit gyökere. Egyszóval nincsen olyan ember, 
aki ne hinne valamiben. Minden ember kivétel nélkül hisz,még 
ha tagadja is mások előtt. Hiszen Isten az embert nem is te
remtette máskép, csak ugy, hogy beléje oltotta a hit szikrá
ját, amelyet azután természetesen ő neki, az embernek magá
nak kell lángra lobbantania önmagában, hogy teljessé és igaz
zá legyen, hogy az igaz Isten-hit lángja égjen benne egész



életén keresztül. De ha valakiben nem is az igaz Isten-hit 
van meg, van olyan hite, amelyet bátran lehet ültnek nevez-  
ni. Ha m ást nem, hát hiszi azt, hogy például holnap is él
ni fog és véghez viszi tervét, munkáját. Vagy hisz abban, 
hogy szebb napok virradnak majd reája, olyan napok, ame-. 
lyekben ő is boldog lesz. Hisz abban, hogy fog nyerni sok 
pénzt, amellyel mégis csak könnyebben veri magát keresztül 
az akadályokon, a nehézségeken, amelyek élete utjába tor- 

  rantak. És hisz még sok mindenben az ember, még olyan dol
gokba is, amelyeket lehetetlen megvalósitani.- De boldog, 
ezerszer és százezerszer boldog az az ember, aki ebben a 
lehetetlennek látszó tényben hisz: Jézus az Isten Fia! Aki   
azért jött el erre a földre, hogy legyőzze a sátánt, vele 
együtt minden gonoszságot. Boldog, aki hiszi, hogy Jézus 
az Isten Fia, Aki azért jött, hogy győzzön a halál felett 
is, hogy feltámadjon uj életre és éljen tovább, éljen örök- 
re! Szeretteim, ezt a hitet kérjétek Istentől. Kérjétek a- 
lázatos szivvel, imádságos lélekkel. Majd meglátjátok,hogy 
tudtok győzni ebben az életben, annak minden nehézsége fe
lett, annak minden baja és nyomorusága felett! Mert győzött 
Krisztus is!   

Vessük fel mégegyszer a kérdést: Ki az, a- 
ki legyőzi a világot? Az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten 
Fia. Ha még nem tartoznál ezek közé a boldog h ivők közé, 
akkor keressed az okot abban, hogy még mindig tul keveseb
bet forgattad az igét, hogy még mindig tul kevesebbet hall-
gattad az igét. Mert az ige és semmi más ad neked hitet, 
igaz hitet, amelylyel diadalmasan tudsz győzni. Adja Isten 
mindnyájunknak, hogy a Jézus Krisztusban való hit által ez 
a nap is a győzelemnek egy napja legyen!

  Ámen!      
/N.K.0. német jegyzete és forditása alapján./


