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mi régi emberi buzgóságunkkal, a mi régi vallásos komolysá
gunkkal, régi bensőnkkel nem  jutunk célhoz. Voltaképpen min
dig gyanús volt nekünk az a sok beszéd a lendületről és fel
szállásról, emelkedésről és elmélyülésről, megtérésről és neve
lésről, „Isten országáról" és keresztyén ideálizmusról, aminek 
olyan kevés értelme volt. Voltaképpen már régen meg kellett 
ismernünk, hogy az ég, ha még olyan magas hegyre szállnánk 
is, egyformán távol van tőlünk, hogy az az Isten, akit ismer
tünk és akinek szolgáltunk és az igaz Isten, két külömböző 
Isten. Lépésről-lépésre akadályokra bukkantunk, miket még a 
legnagyobb erőfeszítéssel sem tudtunk félre tenni az útból. Mind
untalan bezárt ajtók előtt állottunk, melyek sem nyomásra, sem 
komolyságra, sem buzgóságra nem akartak engedni. Személyes 
életünkben feddhetetlenek voltunk, de egyetlen oldallépés egy 
védtelen pillanatban, iszonyatos eseményként égeti lelkiismere
tűnket ; talán sokáig el tudtuk feledni, de ismét előtört a seb, 
mely nem akar gyógyulni és elvette minden örömünket, amely 
a mi tisztességes és botránkozás nélküli életünkben volt. Nem 
sokat használt itt a megkettőzött komolyság és a megsokszo
rozott valláserkölcsi buzgóság sem. Itt csak egy segített vo ln a ; 
a megbocsátás. E szót jól ismertük, de ereje, hatalmas eltörlő 
ereje és a megváltó szabaddányilvánítás —  te és a te gonosz
ságod többé nem tartoznak össze I —  úgy hiányzott nekünk. Ez 
túl van emberi lehetőségeinken. Ez valami egészen más, mint 
vallásos emelkedettség és egyházi vígasztalás —  óh, olyan 
egészen más I —  Ez túlról jön. Ehhez át kellett volna mászni a 
szakadékon. Meglehet, hogy ezelőtt mindezt nem tudtuk olyan 
pontosan. Csak sejtettük. De ha a háború előtti időben itt, vagy 
ott mutatkozott valaki, aki hozott valamit a valódi bűnbocsá- 
tásból, mely a szakadékon túlról jön, —  gondolok Blumhardt 
Kristófra —  csakhamar összegyűltek körülötte az emberek, mint 
sasok a dög körül. Akadályok előtt állottunk életünkben, hibák 
és zavarok előtt jellemünkben, lelki természetünkben. Mit hasz
nált itt a lélek megértése, minden psychoanalitikus lélekbuvár- 
ság, amiben olyan sokra haladtunk. Itt csak egy dolog segít
hetett volna : a meguáltás. E szót jól ismertük, de a megvál
tásban magában, a fogoly ember szabadságában, a kemény 
viszonyok megváltozásában, a zárt ajtók feltárulásában nem 
volt részünk. Imádságainkból és prédikálásunkból ilyen nem 
száiinnzoll. Ellenkezőleg: mindinkább belejulottunk a régi világ
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helegségélx' és fogságába. Idegen uraknak kellett szolgálnunk 
e s  amikor nekik szolgáltunk, a meg.szokott emberi élet talaján 
álloltunk. Isten szolgáinak szabadságából nagyon keveset tud
tunk, ixalig arra hivattunk el. Mind mélyebben éreztük, hogy a 
megváltás egészen más valami, mint minden eddigi do log ; 
n em  csupán megkönnyebbülés, amit mi teremtünk (talán imád
ságban). A z  új élet ugrás, ki az emberi világból a másik v i
lágba. A  megváltás az új-testamentom szerint: Múljék el e v i
lág ahrázatja és jöjjön el a te országod I De ezzel ott állottunk 
é s  állunk nz előtt a szakadék előtt, mely a mi régi világunk
tól a jövendőt elválasztja.

Eolytathatnám tovább és mindig ugyanarra az eredményre 
lulnánk : a segítség nincsen olyan könnyű helyen. Nincs ezek
ben a .szavakban : felszállás, előhaladás, kúltura, képzés, ne
velés. Nincs a mi vallásos és keresztyén szavainkban sem. 
Nincs a theológiánk rendszerében és eredményeiben sem. Nincs 
a mi ('gyházi vagy egyháziatlan életformáinkban sem. Kísérle
teztünk eleget, nagyon sokat kísérleteztünk mindezekkel, de a 
vége mindennek tehetetlenség és tévelygés lett. A z  eredmény 
a z  és ez minden —  hogy a segítség túl van az emberi le- 
lu-loségeken. Ahol Isten lakik, oda nem mehetünk. Ez az a 
mahadók, mely előtt állunk. Nem tudjuk áthidalni, nem tudunk 
aliepülni rajta. Csak egy dolog marad hátra: megállani a sza- 
luxlek előtt. Meg kell hajolni e belátás e lő tt: nincs egyéb, mint 
e g y  ugrás az ürességbe! Istent nem birhatjuk olyan könnyen 1 
1 .egyen bátorságunk, hogy a mélységbe lépjünk; Isten majd 
im'gKeres I A  pusztán kell átvándorolnunk, mert az Ígéret földje 
lul van a húsos fazekakon.

Íme I Ez itt a megtérés. Itt, ahol mindennek vége. Itt, ahol az 
ember sarokba szorul. Itt, ahot az ember csak eltévedett ember. 
Ht. ahol az ember lóg a levegőben. Itt ahol elveszítettük a bi
zalmat az emberi müvészkedésekben, a menedéket a kígyó- 
okosságban. Itt, ahol csak Isten segíthet. De nem az egyhá
za k  Istene, nem a vallások Istene, nem az emberek Istene, 
h am -m  az igaz, élő Isten ; Isten, aki túl van az emberi életen.

Álljunk meg egy pillanatra e megtérés előtt. Persze, nem 
vitgvunk abban a helyzetben, hogy sokat mondjunk róla. De 
ma ismét annyira közelélx* jutottunk, hogy pár szót mégis sza
bad i('»la mondanunk. A  mi'glérés olyan valami, amfdynél már 
csak a liu lnlni gondolh itiink. Minden fildiru'k vége, minden
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