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"Ap. csel. 17, 27-28a." 

Kedves Gyülekezet! Drága Testvéreim az Ur Jézus Krisztusba!

Ezek az igék, amelyeket nektek most felol
vastam, Athénben, Görögország fővárosába hangzottak el. 

  P á l apostol teljes erővel hirdeti azt az Istent, akit az 
athéniak nem ismerve tisztelnek./7.23b./ prédikál arról, 
hogy Isten teremtette ezt a világot és mindazt, ami abban 
van, benne az embert is. Kijelenti azután, hogy a menny-  
nek és földnek Ura az egész emberi nemzetséget arra te- 
remtette, arra rendelte, hogy szüntelenül Őt keresse, Ő  
után vágyódjon. És Ő nincs messze egyik embertől, sem. Mai 
igénknek ezt az üzenetét véssük szivünkbe mi is:

  Isten bizony,nincs messze egyikünktől sem!  
/Fürwahr, Er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns!/

1./ Sőt olyan közel van hozzánk, hogy szin- 
  te kitapogathatjuk, mindenütt megtalálhatjuk. Csak   n y i - 

t o t t  szemmel kellene mindig járnunk, hogy Őt meglássuk, 
állandó közellété t lépten-nyomon kisérhessük. És ugy-e, 
sokszor van ugy, hogy meg-megszáll az az érzés, hogy Benne 
élünk, mozgunk és vagyunk!? Valóban, igv van és oly könnyű 
Istent megtalálni! Mert nemcsak az Ő Egyszülött Fiában nyi- 

  latkoztatta és nyilatkoztatja ki Magát most is szünet nél
kül, hanem megmutatja Magát a természet csodálatos világá
ban is szakadatlanul, az élet körülményeiben, eseményeiben 
minduntalanul. Fel is használ minden teremtményt arra, em
bert, állatot egyaránt, hogy ezeken keresztül szóljon, kö
zölje akaratát, szándékát, de főleg azt, hogy Ő v a n és 
hogy nincs messze egyikünktől sem! Ezt már az ősatyák is 
tapasztalhatták. Hadd emlitsem meg Nóét például, akihez Is 
ten szivárvány alakjában szólt és amelyet a szövetség jele- 
ként örök időkre szerzett./l.Móz.9,12./ Vagy gondoljunk 
Ábrahámra, akinél Isten a csillagokat használta fel arra, 
hogy megmutassa neki kiválasztott népének megszámlálhatat- 
lanságát, örök megmaradását./1.Móz. 15,5./ Itt van Jónás e- 
sete, amikor Isten a háborgó tengeren keresztül beszél ö- 
véihez, hogy azok meglássák közellátót, állandó jelenlétét.



/Jón.l./ És igy még rengeteg példát lehetne felhozni, amely 
mind rámutat Isten hüsegére és amelyekből megéreshetjük, 
mi magunk is átélhetjük, hogy valóban Benne élünk,mozgunk 
és vagyunk.

2./Az Újszövetség történeteiben is, nevezete- 
 sen az evangéliumokban, bizony nagyon közel van Isten mi-  
hozzánk. Különösen akkor, ha egy-egy történetet figyelme
sebben és többször elolvasunk, na egy-egy jelenetbe csen
des óráinkban elmélyedünk. Figyeljük csak meg azt, hogy az 
evangéliumi elbeszélésekben hogyan is beszél hozzánk az 
Isten. M ás szóval azt akarom ezzel kifejezni, hogy Jézus 
számára hogyan vált Isten beszédévé minden, ami szeme elé 
került. Az égi madarak, akiket Ő is éppen ugy látott röp
ködni feje felett, mintahogyan mi látjuk, akik sem vetnek, 
nem aratnak, sem csürbe nem takarnak, és akikkek Jézus min
ket vigasztalni akar, hogy ne aggodalmaskodjunk életünk 
felöl, mit együnk és mit igyunk, - mondom az égi madarak 
Isten beszédévé váltak. /M t.6,26./ Ugyszintén a hegyi be
szédben megemlitett mező liliomai is.  "Vegyétek eszetekbe 
őket - mondja Jézus Urunk -. .hogy Salamon minden dicső-  
ségében sem öltözködött ugy, mint ezek közül egy."/28-29./ 
Vagy gondoljunk a kősziklára épített ház és a fövényre é- 
pitett ház példázatára, amellyel Jézus az Ő igéjének meg
tartására és megcselekvésére tanit./Mt.7,24-29./ Hosszú 
vándorlása során bizonyára utjába eshettek Neki a z  ilyen- 
fajta házak, amelyeket mindjárt Isten országának a hirde
tésére használt fel. Isten beszédévé,vált Neki a szőllő- 
tő és a szöllővesszők, a buza és a konkoly, a mustármag, 
a kovász, a drágagyöngy, a tengerbe vetett gyalom./Mt.13,/ 
És amikor megpillantott egy pásztorembert a nyájával, ugy- 
gy mennyire találóan tudta őket Önmagára és az Ő tanítvá
nyaira, ill. az Ő Egyházára vonatkoztatni?! Lássátok, sze
retteim, igy közeledik hozzánk Isten mindezeken a képeken , 
kézzelfogható tárgyakon és az életből vett jeleneteken ke
resztül. És tudnók még sok mindent felsorolni Jézus beszé
deiből, amely egyre közelebb akar minket hozni Istenhez, 
csakhogy meglássuk, megérezzük, hogy bizony Ő nincs messze 
egyikünktől sem! Hiszen Benne élünk, mozgunk és vagyunk. 

     3./ De lássunk most valamit a m i saját éle
tünkből. Hogy Isten valóban nincsen messze mitőlunk, hogy 

  valóban meghallhatnók az Ő hangját és megláthatnók Őt min
den történésben, minden eseményben, ezt mindegyikünk nap- 
nap után gazdagon megtapasztalhatna! Meg is tehetjük! És 
 tegyük meg! persze ha volna fülünk e hallásra és ha volna 
 szemünk a látásra, ugy-e!? Ragadjunk csak ki egy-két pél
dát a mindennapi életünkből. Hányszor, fordul elő, hogy me
gyünk az utcán és jön velünk szembe egy halottas kocsi.
Nem az a gondolat támad mibennünk; vajjon ez, aki ottbenn 
a koporsóban fekszik és akit utolsó ,utjára visznek megis
merte-e Jézust, mint egyetlen Megmentőt, Megváltót? Ugy-e, 
h o g y  tud prédikálni egy ilyen,kocsi, ugy-e ,  h o g y 
tud beszélni velünk igy az Isten! Is Ő szól hozzánk: igy 
jársz majd te is; és ez az idő hamar itt lesz! Ezért nem



csodálod, nem veszed észre, ember, hogy tart még az én ke
gyelmem?- Ime egy másik utja-módja Isten hozzánk inté
zett beszédének: ellátogatunk a kórházba. Ott különféle 
betegekkel találkozunk. Megindul a szivünk és végigfut 
tagjainkon a hideg, ha fájdalmukban félsikoltanak. Mond, 
nem hálásnak kellene lenned és nem imára van okod kulcsol-  
ni a kezedet, hogy Isten téged még nem látogatott meg i- 
lyen vagy olyan veszélyes betegséggel? M ert hamar megeshe- 

 tik ez veled is! A Németországi "Bethel”-ben, abban a nagy 
intézetben, amelynek több mint 20.000 lakosa van, csupa 
nyomorék van együtt. Aki abban az intézetben járt és aki 
onnan kijön, az inkább állatokhoz tudja hasonlitani azok- 
nak a nyomorékoknak életét. És az minden bizonnyal megta-  
nulja, mit jelent szivből, igazán szivből énekelni az ősi 
ének szavával: "Dicsérd én lelkem a dicsőség örök Királyát"... 
Látod, testvérem, igy van közel tehozzád az Isten. Bizony, 
nincs messze egyikünktől sem!- 

4 . / Azután beszél Isten nemcsak a rosszban, 
abban és azon keresztül, ami nekünk fáj. Sajnos legtöbbnyi
re, e z e n keresztül kell közölnie Önmagát, mert hát csak 
akkor akarjuk Ő t észrevenni, csak akkor Óhajtjuk közellétét 
elismerni. De mondom, beszél Isten a szép és jó dolgok ál
tal is. És elsősorban igy, a szépben, a jóban, a jó napok
ban akarja Magát megmutatni, hogy meglássuk és elismerjük 
az Ő szent jelenlétét, mindenkori közelségét. Megpillantunk 
szép embereket. Belenézünk a szemükbe, végigmérjük termetü
ket, vagy megcsodáljuk tehetségüket, szikrázó bölcsességü
ket. Vagy találkozunk müvészekkel. Halljuk őket zenélni, 
látjuk őket festeni, látjuk őket szerepelni szinházakban,  
mozikban, vagy cirkuszokban, ahol mesteri mutatványukkal 
ejtenek minket bámulatba. Testvérem, ugy-e, h ogy azt mon-  
dod rájuk: c s a k  i s t e n a d t a  - tehetséggel tudnak 
ilyen nagyszerű dolgokat produkálni! Igen, valóban igy van. 

  Isten minden szépnek és jónak forrása.- De leginkább meg- 
érezheted Isten közelséget abban az élettársadban, akit Is
ten neked adott. Amikor kimondhatatlan boldognak érzed ma
gad, amikor sugárzik belőled a tiszta szeretet meleg fénye, 
nem Istenre kell gondolnod, hogy csak ŐTŐle jöhet ilyen sze-  
retet, az Ő szeretettárházából szivhatod a tiszta szeretet-
nek ezt a meleg fényét?! Nem Istenre kell gondolnod, hogy 

Ő is szeret téged ugy, de még ennél is jobban, mint ahogyan 
te szereted a tieidet, szüleidet, hitvestársadat, testvérei- 

det?!- És hogy Isten nincs messze tetőled, azt megérezhe
ted, ha az öledbe veszed kicsi gyermekedet, vagy kis unoká
dat, amikor melegen simogatod végig arcocskáját, játszadozol 
kis kezecskéivel és csimbákolod, csókolgatod szamtálanszor, 
amikor lehajtja fejecskéjét az öledbe és elalszik: nem azt 
mondja neked az Isten: „igy tedd te is Énvelem, hajtsd ölem-  
be megfáradt fejedet, megterhelt lelkedet; jöjj óhhozzám, én 
szeretlek téged, szeretlek akkor is, ha te eltaszitasz magád
tól önző akaratoddal, bünös indulataiddal, mert gazdag va
gyok kegyelemben, irgalmasságban!"

5./ Végül még egy példát. Ha mész az utcán,



futkozó embereket látsz. Mindegyik a maga dolga után ro- 
han és azon van, hogy tovább jusson ebben az életben, 
meglegyen, amire szüksége van a megélhetésre, azon van, 
hogy előrehaladjon, ki-ki a maga célja felé. Különösen 
nagy városokban láthatod ezt az örökös futkozást, haj
szolást. Vajjon mire tanit ez? Arra, hogy a magad éle
téből, a magad ezer hajszólásából hetenként, de ha le- 
het naponként csak e g y ó r á t használj fel arra, 
hogy Istennek add, Neki szenteld! Testvérem, ne mond 
azt, hogy nem tudod megtenni. Megtudod tenni, ha arra 
gondolsz, hogy Jézus Krisztus, a te Megváltod, odaadta  
teneked e g é s z életét!!

    Legyen mára ennyi elég, szeretteim. 
  Elég, ha magatokkal viszitek a bizonyosságot, hogy Isten 

nincs messze egyikünktől sem. És ugy-e milyen jót esik 
már magában véve e z t  tudni, hogy Ő közel van, Ő Ve- 
lünk van, Ő közöttünk van! Hiszen mi Benne élünk, moz- 

  gunk és vagyunk! Ezért keressük Őt szüntelenül és vágyod- 
junk Utána! Akkor majd meglátjátok, milyen szép lesz az 
 élet, és milyen boldog lesz az élet és teli csupa-csupa

  napsugárral. A kegyelmes lsten, aki bizony nincs messze 
egyikünktől sem, ajándékozzon meg mindannyiunkat ilyen 

  szép, napsugaras, boldog élettel!
Ámen!

/Neubauer K. 0. német forditása és jegyzete után./ 


