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wyözni iKlcnről Hí'mmiféle emberi eszközzel és szóval. Senki —  
mén a pap sem —  tudja bebizonyítani a másiknak, hogy Isten 
el és nem parancsolhatja : higyj Istenben I Talán megkiséreltük, 
tle az ilyen kísérletek rövid erőlködés után összetörnek. Ezért 
vágyunk ma ismét Isten igéje után, mely több az emberszónál, 
az ige után, Isten élő igéje után. De látjátok, itt is, vágyódá
sunk e mély pontjánál is találkozunk a Biblia üzenetével. V i
lágosítsa meg az ő orcáját rajtunk, hogy megismerjük a földön 
a te útadat I —  jelent-e ez mást, minthogy maga Isten álljon 
elő és a maga lelkének erejével, a maga igéjének hatalmával 
teremtsen világosságot a világban önmagáról, megvilágosodást 
az emberi szellemben arról, hogy ő van, és mi az övéi va
gyunk ? I A  bibliai üzenethez hozzá tartozik az is, hogy oly ha
talmasan mutat rá minden emberi fölött Istenre, minden em
beri tanácson túl Isten tulajdon beszédére és tettére. Ezért oly 
igaz a Biblia. A zért élő, mert Istenhez kapcsol. Istenhez, sok
kal inkább, mint bármely más könyv a földön. Ezerf Isten igéje 
ma is, nekünk is, ami benne van. Ebben  a könyvben Isten áll 
előttünk, a szabad, szuverén Úr, aki Jézus Krisztusban tulaj
don igéjét adta a világnak, hogy általa, azaz maga Isten által 
tudjuk meg kicsoda Isten ; Isten áll előttünk, aki Leikével ezt 
az igét ismét élővé teszi és igéje által gyülekezetei teremt a 
földön. Tehát úgy áll a dolog, hogy nem mi világosítjuk fel az 
embereket Istenről a mi szavainkkal. De egyet megtehetünk, 
szavainkkal utalhatunk igéjére és ha megvilágosítja az ő orcá
ját rajiunk, megtörténhetik, hogy szavaink által igéje ismét be
szélni kezd hozzánk. Nemde ezt szeretnénk, ezért jövünk itt 
össze? Tudjuk, mi függ attól, hogy ez  megtörténjék. Minden ettől 
függ. A  szabadulás és üdvösség I A  világ tönkre megy fényé
ben és nyomorúságában, ha nem lesz gyülekezet, ahol Isten 
igéjét tisztán hirdessék. Nagy felelősség van rajtam, rajiunk pa
pokon, de nemcsak rajtunk, hanem rajtatok is, az egész gyü
lekezeten I Világosítsd meg a te orcádat Uram, hogy megismer
jük felelősségünket, —  naponként újból megismerjük —  és be
szédünkben és hallgatásunkban készítsük a helyet, hogy igéd- 
b»ín te magad léphess hozzánk és segíthess rajtunk I

1 logy megismerjük a földön a te útadat! Ez  a segítés, 
üdvösség és szabadúlás, hogy mi emberek Isten igéjében meg
ismerjük Isten útját a földön. Hát nem üdvösség, hogy ezt 
luilllinljuk: IsUmnek vannak útjai a fö ldön? Mit jelentene ez

m
inÓMl. h/l nem azt, hogy Isl/-n itt jár /i földön, itt léi/ked a mi 
idönklien? S mivel Isten nem távol feleltünk trónol, mivel közel 
v o n ,  l/'plei itt haladnak az időn át és a földön, azért nem vesz
h e t ü n k  mi el. Mit jelentene ez mást, ha nem azt, hogy nem 
vagyunk magunkra hagyatva ? Isten van itt I Ha pedig Isten itt 
v/m. li/í nem vagyunk magunkra a földön, ha nem hagyott el 
/•l/-lünkben, mitől féljünk hát? Mi akkor a te szenvedésed, a 
!/• szegénységed, mik a te könnyeid, mi a te bűnöd, —  ha itt 
/iz Isten, 8 ha tudhatunk útjáról a földön, s ha az ő útjai a mi 
iilj/iink is lehetnek? Mi akkor a népek és nemzeteksiketsége, 
készülődése új háborúra, ha Isten velünk já r?

Igen I Im mánuel! Velünk az Isten 1 Ez a Biblia üzenete, 
fiz ige, amit Isten mondani akar nekünk. Gondoljunk most 
mégcgyszer a bűn szóra, amivel elébb találkoztunk. Ez a szó 
ugyanabban a Bibliában van. A  bűn azt jelenti, hogy mi nem 
járunk Istennel. Gondoljatok a Biblia kezdetére, ahol világosan 
meg van mondva, hogy az ember az Isten tekintete helyett a 
saját énje után akar igazodni. Ádám  hol v a gy?  Nem ismered 
el magad fölött már az U rat? Gondoljatok a Káinhoz intézett 
s zó ra : Kain, hol a te testvéred Á bel ? Nem ismered már az 
Urat, ezért nem ismered testvéredet sem. Sem Ú r! Sem testvér! 
Itt, ez a bűn a maga félelmetességében, mely egyszerre elsöté
títi az egész világot. Sem Ú r! Sem testvér! Helyette az ember 
énje a trónon! Ez a mi világunk, ez a mi életünk, bajunk, 
szenvedésünk, megtévelyedésünk, erőtlenségünk, hogy emberhez 
méltóan éljünk, ez  az a nagy betegség, mely mindenütt kitör és ki
kerülhetetlenül halállal végződik. És most annál inkább kell a 
kiállás e baj, betegség és sötétség közepette : világosítsa meg az 
ő orcáját, hogy megismerjük a földön a te útadat! Ez az üd
vössége és szabadítása Isten hatalmas kegyelmének, hogy mi 
halálos betegek. Istentől elesett emberek, kérhetjük Istent, hogy 
ismét hozzánk fordúljon. Ez azt mutatja, hogy Isten nem akarja, 
hogy elvesszünk, dacára annak, hogy tőle elestünk. Ennek a 
kegyelemnek ereje : Jézus Krisztus, ki bűneinkért megfeszíttetett, 
és a kegyelem erejénél fogva feltámadott. Jézus Krisztus ismét 
feltárja Isten útját, a bűn nyomorúsága alól napfényre hozza 
ezt a kettős igazságot: az embernek van Ura az égben és test
vére a földön. Jézus Krisztus összetörte a bálványt, mely Isten 
útjába állott, az egyetlen létező bálványt: az ember Úr- és 
l/'slvérnélküli énjét, mely önmagát tette Istenné. Isten útját meg-


