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Alkalom:  
1848. március 15. 

Dátum: 2019.03.15. 
Ige: Jn 12,27-33 
27Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen 
éppen ezért az óráért jöttem! 28Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Erre hang hallatszott az égből: 
Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. 29A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt 
mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: Angyal beszélt vele. 30Jézus meg-
szólalt: Nem énértem hallatszott ez a hang, hanem tiértetek. 31Most megy végbe az ítélet e világ 
felett, most vettetik ki e világ fejedelme. 32Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok 
mindeneket. 33Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. 

 
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!  
 
1. A mai napon a 171 évvel ezelőtti eseményekre emlékezünk. A forradalom és szabadságharc dicső-

séges kezdetét kötjük 1848. március 15-hez. És tudjuk jól, hogy nem sokkal ezek után a dicsőséges és 
örömteli forradalmi napok után megkezdődtek a katonai összecsapások. Másfél éves szabadságharc 
vette kezdetét, aminek során sok ezer katona halt meg. Sok ezer magyar hazafi ontotta vérét, és áldozta 
fel életét a haza oltárán. 

Ha pedig csupán a közvetlen eseményeket nézi az ember, akkor bizony csak azt fogja meglátni, hogy 
a magyarok szabadságharcát orosz katonai segítséggel az osztrákok leverték, és 1849. augusztus 13-án 
Világosnál a fegyverek letételére kényszerítették a Görgey Artúr vezette honvéd sereget. 

A forradalom és szabadságharc elbukott. A vezetőket, az aradi tizenhármat október 6-án kivégezték. 
Haynau kíméltlen megtorlást hajtott végre az országban. 

Dicsőség és bukás – együtt van jelen ebben a szabadságharcban. Sajnos, nemcsak a dicsőség. Ha-
nem a hamarosan bekövetkező bukás is. 

És mi látunk példaképeket, és gyermekeink, unokáink elé a ’48-as magyar hősöket állítjuk példa-
képül. De vajon felismerik-e ezekben a katonákban, akik az életüket adták a magyar hazáért és a magya-
rok szabadságáért, a követendő, vonzó példát, a nemes példaképet? Megfogalmazódik-e bennük a vágy, 
és kimondják-e, hogy ők is szeretnének valami nagyot és fontosat tenni hazájukért, Magyarországért? 

Petőfi, Jókai, Táncsics, Kossuth, Görgey és a többiek önfeláldozásukkal vonzó példaképek szá-
munkra. De vajon mennyire vonzó ma az olyan emberek példája, akik nem gyűjtöttek maguknak 
vagyont, nem vettek részt valóságshowban, idézőjelben „csak” a vérüket hullatták és az életüket 
áldozták ezért az országért? 

Mert a ’48-as hősök, a költők, a politikusok, a katonák, a kézművesek és a földművesek mindnyájan 
„csak” ennyit tettek: feláldozták önmagukat, hogy nekünk hazánk legyen a Kárpát medencében. 

 
És ott van előttünk Jézus Krisztus, akinek szavait a mai napra kijelölt igeszakaszból felolvastam. 

Ismerjük jól az Úr Jézus életét. Aki az első Karácsonykor született. Aki felnőttként csodálatos bölcses-
séggel tanított, betegeket meggyógyított, halottakat támasztott fel. Ő az, Aki jót tett, még ellenségeivel 
is. Jézus az, Aki imádkozott még azokért is, akik ellene támadtak. 

De az Úr Jézus volt az is, Akit felemeltek a földről, Akit miután kezeit és lábait a keresztfára szegezték, 
felemeltek a földről, hogy elrettentő példa legyen mindenki számára az Ő sorsa. Azok, akik Jézust ha-
lálra ítélték és kivégezték, mindenáron el akarták azt kerülni, hogy Jézust ezek után bárki is kövessen, 
hogy benne bárki is higgyen. Rettegtek attól, hogy Jézus vonzó példa legyen az emberek számára. 

Jézus azonban, mint a földbeesett búzaszem, halálával sokszoros termést hozott. Ő mondta magáról, 
„ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (32) És valóban, felemeltetett a földről, mert 
kereszthalált halt. És felemeltetett a földről, amikor feltámadása után az Atya Isten magához emelte a 
mennyei dicsőségbe. És ezek után Jézus valóban újabb és újabb megtérőket vonz magához azóta is. 

De vajon ma elég vonzó-e Jézus Krisztus önfeláldozása? És elég vonzó-e a ’48-as hősök önfeláldo-
zása?  
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2. Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! A szabadságharc hősei és Jézus Krisztus között az első párhuzam 
abban van, hogy ők nem celebek, hanem igaz követendő példaképek. Ők életüket adták meggyőződé-
sükért, hitükért, és életüket adták a másik emberért, életüket adták a hazáért. 

 A szabadságharc hős katonái hittek abban, hogy mi, magyarok is élhetünk szabadon, idegen ország 
fennhatósága és befolyása nélkül. Hittek abban, hogy Magyarországon ne idegenek mondják meg, hogy 
mi a jó vagy mi a rossz, mit tehet a magyar ember és mit nem. 

Ezért ők készen álltak akár az életüket is feláldozni a másik magyar emberért. Nem véletlenül 
mondja a Szentírás, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. (Jn 
15,13) Ők szerették hazájukat, szerették magyarságukat, és szerették a másik magyar embert 
ismeretlenül is. És ők életüket adták azért, hogy nekünk legyen hazánk a Kárpát medencében. 

Egykor Jézus Krisztus is hitt abban, hogy az ember élhet szabadon, a Sátán uralma alól egészen fel-
szabadítva és megszabadítva. Jézus, felkészült és készen állt arra, hogy önként életét adja barátaiért, 
mert a benne levő szeretetnél nincsen senkiben sem nagyobb szeretet. Az Úr Jézus azért halt meg, 
azért áldozta életét a golgotai kereszten, hogy nekünk legyen hazánk a mennyei dicsőségben. Ő 
azért halt meg, hogy ha mi hiszünk benne, akkor többé nem a Sátán uralma alatt éljük az életünket, ha-
nem elnyerjük a szabadságot, mienk lesz az üdvösség már ezen a földön, amely folytatódik az örökkéva-
lóságban. 

 
3. Kedves Testvéreim, Tisztelt Ünneplők! Évről évre összegyűlünk március 15-én, hogy ünnepeljünk 

és emlékezzünk a ’48-as hősökre. De azt tapasztalom, hogy amikor jól megy a sora az embereknek, akkor 
csak kevesen emlékezünk és ünnepelünk. Így van ez ma is. Elszomorít engem, hogy városunk és az or-
szág lakosságának csak egy kis része tartja fontosnak, hogy kokárdát tűzzön, hogy kegyelettel emlékez-
zen azokra, akik életüket áldozták ezért a hazáért. 

Ez az ünnep és igehirdetésem elején felolvasott bibliai igeszakasz a hála és a hálátlanság ellentétét 
feszegeti. A ma élők felé hála és a hálátlanság kérdését teszi fel: tudsz-e, akarsz-e hálát adni azokért 
az emberekért, katonákért, akik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során életüket ál-
dozták azért, hogy neked szabadságod és hazád legyen a Kárpát medencében? 

És tudsz-e, akarsz-e hálát adni Jézus Krisztusért, Aki az Ő életét áldozta azért, hogy neked 
üdvösséged és hazád legyen mennyei dicsőségben? 

 
4. Ők 171 esztendővel ezelőtt felismerték azt, hogy a magyar haza és a magyar nemzet sorsa azoktól 

függ, akik szeretik magyarságukat és szeretik hazájukat. Felismerték, hogy az oly drága szabadságot tel-
jesen el akarják venni az idegen hatalmak a magyar néptől. Erre mondtak nemet a forradalmi ifjak 1848. 
március 15-én a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. 

Talán ők maguk sem hitték először, de tömegeket vonzó emberek lettek. Azokban a napokban a Pil-
vax Kávéházban egy kávéra és ingyen reggelire gyűltek össze Petőfi asztala köré azok a lánglelkű fiata-
lok, akik hittek a változásban. És ez a változás elindult feltartóztathatatlanul. Igaz, a forradalom leveré-
sekor és a megtorlás miatt megtorpant, de a változás megtörtént. A földbe esett búzaszem meghalt, de 
halálával sokszoros termést hozott. 

Egykor az Úr Jézus először csak 12 egyszerű embert vonzott maga köré. Majd hamarosan tömegek 
követték és hallgatták őt. Jézus tanított a változásról, amiben hitt. És ez a változás elindult feltartóztat-
hatatlanul. Igaz, Jézus keresztre feszítésekor, majd a keresztény közösségek üldözésekor megtorpant 
egy időre, de a változás azóta is folyamatosan történik: emberek élete változik meg. Megtérések történ-
nek szerte a világban, és az evangélium hirdettetik mindenfelé. A földbe esett búzaszem meghalt, de 
halálával sokszoros termést hozott. 

Igaz, Európa hátat fordított annak a keresztyénségnek, aminek a jólétét köszönheti, és utat nyitott 
az iszlámnak, ami éppen a demokrácia által fosztja majd meg Európát a demokráciától. 

A harc elkezdődött a szabadságért: dönthetünk-e szabadon arról, hogy országunkba, hazánkba ki 
jöhet be? Dönthetünk-e szabadon arról, hogy mit gondolunk jónak? Kinek van abban igaza, hogy mi a 
valódi európai érték és mit lehet jogállamiságnak nevezni? 

Amikor az egyetlen hiteles mércét, a Szentírást elveti az európai ember, akkor kérdésessé válnak 
olyan fogalmak is, melyek évezredeken át egyértelműek voltak. Ha nem Krisztus az európai ember élet-
ének az alapja és legfőbb szilárd pontja, akkor önmagát teszi mércévé, és a hatalom erejével, a pénz 
hatalmával próbálja rákényszeríteni akaratát mindenki másra. 

De nekünk még megvan a lehetőségünk arra, hogy higgyünk megtartó és megváltó Urunkban, 
Jézus Krisztusban, és hirdessük az evangéliumot minden embernek. Mi még ismerhetjük az egyedüli 
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hiteles mércét, az Isten kijelentett Igéjét, a Szentírást. Mi még állhatunk szilárd hitbeli alapokon, és ezért 
lehet számunkra világos és egyértelmű, hogy mi a hazaszeretet, mi a jog, mi az önfeláldozás krisztusi 
mércéje. 

Most úgy tűnik, a keresztyénség nem igazán vonzó sokak számára az öreg kontinensen. De Krisztus 
szavai igazak ma is: ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. És be fognak telje-
sedni talán már a mi időnkben: a keresztre szegezett és felemeltetett Krisztus mindenki számára újra 
vonzó lesz, amikor felismerik, hogy csak általa van bűnbocsánat, megtartatás és örök élet. Ma sincs 
szabadság, ma sincs üdvösség Jézus Krisztus nélkül. 

És most úgy tűnik, hazafinak lenni, a hazát és a nemzetet szeretni nem igazán vonzó sokak számára 
az öreg kontinensen. De eljön idő, amikor a ’48-as szabadságharc hősei is újra vonzók lesznek, mert az 
emberek felismerik, hogy emberi létünknek egyik legfontosabb alapja a haza, melyen a nemzet él. És 
felismerik Kölcsey Ferenc szavainak igazságát: 

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak Hagyd örökül ha kihunysz: A HAZA 
MINDEN ELŐTT. (Emléklapra) 

 
Legyen így! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


