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hetünk, láthatjuk öt, szerethetünk és élhetünk. Hihetünk I.sten- 
ben és a hitben remélhetünk, várhatunk és megnyerhetünk 
m indent: a bűnök bocsánatát, békét, örömet, Szentlelket, új 
erőt és győzelmet.

M indezzel nem akarom azt mondani, hogy az egy szük
séges dolog, aminek meg kellene történnie és megtörténhetik, 
nekünk olyan könnyű. Nem I éppenséggel nem könnyű. Mi mé
lyen le vagyunk bilincselve fogságunkba. Szemeinket annyira 
hozzászoktattuk a sötétséghez, hogy látásunk megromlott, s mi 
mást nem tudunk, mint azt, hogy bennünk és körülöttünk min
den sötét. Megszoktuk a sötétséget, amiben benne élünk és 
mindazt a fényt és jót, amiért Isten minket és amiket értünk 
teremtett, nem engedjük magunkhoz közel, hogy belevilágítson 

életünkbe.
De nézzétek, mialatt mi a sötétségben ülünk és semmit 

sem tudunk az Isten fényességéről, mialatt mi Istenre várunk, 
mialatt a mi részünkről az egy szükséges d o lo g : a visszatérés 
Istenhez, önmagunk megnyitása Isten előtt, nem  történik meg, 
azalatt Isten tett valamit. Ö maga egy szempillantás alatt fel
szakította a mi bensőnk ajtaját, megnyitotta a szemeket és az 
ő napjának teljes fényét belesugározta életünkbe, annak sötét
ségébe. Isten adta nekünk Jézus Krisztust, elküldötte őt a mi 
éjjelünkbe és bajunkba, hogy segítsen rajtunk, hogy tegye meg 
azt, amit nekünk oly nehéz megtennünk. Ezzel azonban a mi 
tennivalónk még nem vétetett el, az megmaradt nekünk. Isten 
nem is veszi el, mert ő minket nem hatalommal akar magá
hoz ragadni. Ő azt akarja, hogy szabadon adjuk át magunkat 
neki. Nem mint foglyokat és mint kényszerítetteket kötözni, ha
nem mint gyermekeit, ölelni akar magához. Mi az övéi vagyunk, 
de ez nem kényszer, hanem boldog megengedés, szabadság ; 
ezért vár Isten, míg mi önként adjuk át magunkat. Isten a Jézus 
Krisztusban ezt az önátadást tette könnyűvé, amikor őt a mi 
életünkbe beleállította. Nem akarjátok ? Nem látjátok ? Óh, bár
csak jönnétek, bárcsak megindulnátok az Atya felé. Isten tudja, 
hogy mi mennyire szomorúak vagyunk, milyen rabjai vagyunk 
szokásainknak, milyen vakok vagyunk sötétségünkben. Isten 
tudja, hogy dőreségeinkben mennyire félünk tőle. ezért odaál
lítja Jézust, hogy kezét nyújtsa felénk, hogy mellénk lépjen, 
mint idősebb testvér és támogasson bizonytalan lépteinkben. 
Segít nekünk ; azt kiáltja fe lénk : én megyek elől 1 Próbáljátok 
meg ti is, merjelek utánam jönni I

m
Igen I Istenliez inrniii i i i o h í  lúninvnneK kellrnc lennie. 

Mun I  ) ( ) i i  m/„ Minit vele lennünk kell és nini egészen egyszeri! 
vnlnini nézzünk Jézusra es állnia ál a inennyei Atya fényébe, 
M M  ly Iiekiink is világít. Eleiét előttünk, szi-ineink előtt é l i : tél
ién emberi élí'l, harcokkal, nehézségekkel, keserűségekkel, nme- 
Ivekben nekünk is ré.szünk van, csakhogy sokkal .súlyosabban, 
lierieiiibben nelii'zednek rá, mint ránk a mieink. Van teher, 
Minil ő nem visi'll el, harc, mit nem küzdött végig, sötétség, 
melv nem borílolta el, mélység, mely nem nyílt volna meg 
( lulle 7 De mindezek ellenére az ő élete átvezet, keresztül min- 
.lea bajon és mélységen, s ő ott áll diadalmasan azok fölött. 
I.egvőz minden nehézséget, keze alatt megoldódik minden to- 
láav és m-hézség; áttör életének minden sötét óráján és lelké
nek liiibeletlen ereje és öröme győzedelmes marad. A z  ember 
mliiileii ellensége: bűn, szenvedés, betegség, halál, mint felfegy- 
veiUe/.ell Iialalmak, útjába állanak, hogy erejét megtörjék, öt 
Irlipoiják és hopy a lábai alá kerülnek mindezek, hogy  meg- 
M' aimisűl minden támadásuk, elnémul minden ülésük. S min- 
ili-a ellene intézett roham az ő erejét és csodálatos nagyságái 
bl/oavília. I'js őt nemcsak egyedül látjuk, nem csupán a saját 
M/nimigallalá.saival via.skodva. Ott látjuk az emberek között 
minl egyel közülük, de olyat, akitől tanács, erő, öröm, győze
lem es megváltás forrása tör elő. M agához hívja a szegényt, a 
legi/egénvebbet, a megfáradtat és megterheltél az ő testvérei 
1(0/111, szél töri bilincseiket és szabadokká teszi őket szegény
ség, fáiadalom, bűn és nyomorúság felett. Nem riad vissza 
neinmiféle bajtól, még a legfélelmesebb tehertől sem, a szen
éé, 1,.» Icg.sölélebb árnyékától, a bűn semmiféle hatalmától sem, 
lm liidja, hogy az ő mennyei atyjának gyermekei, az ő  testvé- 
n’ l nyőgaek és .szenvednek azok miatt. Odalép melléjük és 
magáiavi'Hzi és elviseli minden terhüket, mindent remél, min- 
,li al iiiegboc.sát, mindent hiszen és ebben a tehervi.selésben, 
o iiiéavben, megbocsátásban, hitben az ember semmiféle bo- 
iMinl-MÍga, megkeményedése, könnyelmű.sége meg nem téve.szli, 
III III lleli, nem kárhoztatja őket, odaviszi mennyei atyjához 
ókel és kéri ő t : Atyám bocsáss meg nékik 1 Alászállott életünk 
|, iimélyebb bajaiba és sötétségébe, azokba, amelyekből minden 
m á s  származik, az Istentől való elhagyatotlság mély.ségébe, 
iiíMgáia vr-lle, elvi.selle, de nem roppant ös.sze alatta, a mélységből 
U lealiez Mzállull és élele leg.sölétebb órájában is megmaradt


