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Földi vándorlásunk folyamán lsten „kegyelméből 
megértünk ismét egy uj esztendőt. Szeretnők bátran folytatni ván
dorlásunkat, nem aggályoskodni, haszontalan képzelődések és tépelő- 
dések helyett derűs lélekkel és emelt fővel szembenézni az ismeret- 
len jövendővel, szeretnők, ha ez az uj esztendő  soha sem virraszta- 
na  reánk olyan napot, amely csüggedten, elnyűtt erővel és össze tört 
lélekkel találna bennünket, ha ez a mi óhajtásunk csak könnyüvérü 
felületességből fakadna, amely bízik abban, hogy az uj esztendő kül- 
sőleg boldog, szerencsés esztendő lesz, akkor persze mi sem bizto-  
sithatná ezen óhajtás teljesülését. Mert hozhat az uj esztendő  is 
gondot, bánatot, sőt bizonyos, hogy fog  is nem egyszer roskatag 
léptekkel nehéz terheket hordozni. Mégis bátran indulhatunk neki az 
uj esztendőnek és mégis bizhatunk benne, hogy amíg az Isten éltet, 
nem kell majd csüggednünk és nem kell majd kétségbeesnünk, ha ez a 
mi bizakodásunk keresztyén hitünkből, a szent és kegyelmes Istenbe 
vetett alázatos bizodalomból fakad. Hogy az Ő igéje ebben a mi hi
tünkben és bizodalmunkban megerősítsen, azért gyűltünk ma újév nap
ján is össze az Ő szent hajlékában .

  D e az Isten szine előtt való mélysége megaláz
kodásra késztet bennünket ezen a napon egy másik körülmény is,amely 
egyuttal annál nagyobb bizakodásra jogosit fel a jövőre nézve is.
15 0 évvel ezelőtt ujév napján avatta fel gyülekezetünk ezt a mi 
templomunkat, 150 év elmultával is épségben áll az Ő dicsősége haj
lékának helye. Hogyne késztetne bennünket ez a körülmény, az Ő ke- . 
gyelmének hála telt imádására, az Ő kegyelméért bizalomteljes könyör
gésére! Szitsa bennünk az Ő szent igéje a hálát is, a könyörgést is 
ugyanaz az ige, amelynek alapján 15 0  évvel ezelőtt a templomavató i- 
gehirdetés elhangzott. Mielőtt azonban azt meghallgatnők, jer, emel
jük fel szivünket Istenhez az áhitatos ének szárnyán.
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Kedves Testvéreim, a mai KETTŐS ÜNNEP-i alkalomkor a felolvasott ige

1. /  az Ur magasztalására ösztönöz,
2. / lelki megtisztulást követel és
3./ az Ő hajlékának megbecsülésére szólit.

1./ Bizakodással, reménykedve akarunk eléje 
nézni minden lehetőségnek, amelyet számunkra az uj esztendő hozhat? 
Akkor legyünk rajta, hogy őszinte lélekkel dicsérjük az Urat halla- 
tós szóval és elbeszéljük minden csodatettét. Mert semmi sem jelent
het a számunkra nagyobb biztatást a jövőre, mint ha megismerjük Is-
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tennek a multban velünk szemben tanusitott kegyelmét és jóságát.
N em várhatod  azt, hogy itt felsorolva halljad azokat a jótétemé
nyeket, amelyekkel téged Isten az elmult esztendőben megáldott; 
hiszen mindenkivel más és más alakban érezteti, hogy nem játék- 
szere az ember a véletlennek, hanem a kegyelmes Isten kormányoz
za az egyetemességnek és az egyesnek is az életét. De még ha e- 
léd is lehetne tárni minden mozzanatot külön-külön, amely Isten
nek az elmult évben hozzád való irgalmasságáról tett bizonyságot, 
akkor is-akárhányszor tiltakozással felelnél egy-egy áldó isteni 
elgondolás felemlitésére,  mert ember csak a látszat szerint itél
het, a látszat pedig legalább egy időre átokként és csapásként 
bélyegezhet meg adományt vagy veszteséget, amely isteni mérték 
szerint áldás. De  ha még mindenre helyeslőleg bólogatnál is, a
mikor mint Isten kegyelmének bizonyságaira mutatnak reá biztos 
állásodra, dusan teritett asztalodra, egészséges, pirospozsgás 
gyermekeidre és apró örömöknek sokszinü virágoskertjére, amely- 
ben közben-közben mindig ujra felüdülhettél, esetleg Isten áldást- 
hozó megpróbáltatásaira is, akkor sincs belőle lelki nyereséged,   
ha nem a magad szive-lelke mélyén fakad a megismerés; hogy sok - 
jót tett neked az Isten és azért nem a lelk edből érződ kiindulni 
és elhatalmasodni magadon az ellenállhatatlan kényszert, hogy 
hallatós, hangos, boldog szóval dicsérjed Őt és beszéljed el, so-  
roljad te el hálálkodva Ő Előtte minden csodatettét.  Ha meg tu
dod ezt tenni, tudom, hogy nem félsz a jövőtől sem,  mert akkor 
semmit sem kételkedsz az Ő oltalmazó és megsegítő szeretetében 
és ez a biztonságnak boldog, drága érzésével vértez fel.

De könnyitse meg ezt a bizakodást a mai év-  
forduló is, amely szintén az Ur kegyelmét hirdeti. A templomot a- 
vató elődök rég porladnak, a templom maga áll és vasárnapról-va- 
sárnapra, sőt-napról-napra kitárulnak kapui, hogy betérjenek ide,   
akil a küzdésben elfáradnak, akiket az élet megtép és megsebez, 
hogy itt megcsendesedjenek, a továbbküzdéshez uj erőt nyerjenek. 
a z ajkak,   amelyek ebben a templomban először  hirdették az igét, 
elnémultak,  megpihent egész sora Isten szolgáinak, akiket igéjé- 
nek ebben a templomban való hirdetésére rendelt, - maga az ige 
hangzik megszoKitás nélkül az ősi boltozatok alatt és hívogat és 
dorgál,  vigasztal és büntet, gyüjti és megtartja a templom körül 
nemzedékről-nemzedékre az Isten elhivott gyülekezetét. Testvérem, 
ha csak egyszer is távoztál ugy ebből a templomból, hogy az volt 
az érzésed, hogy rajtad nyugodtak a nagy Isten szemei és hogy hoz
zád szólt bátoritó,  vigasztaló, enyhet adó szóval,  ha csak egy- 
szer  emelkedtél fel az oltár l épcsőiről ugy, hogy  ott hagytál  su
lyos terhet, mely alatt sulyosan szenvedett a lelked, - akkor   
kell, hogy  tudjad értékelni az Isten kegyelmét, mellyel ennek a 
gyülekezetnek viszontagságos mult után diszes templomot adott és 
azt mindeddig megtartotta a számára, hogy itt Isten szine  előtt 
az Ő kegyelmében, az Ő erejében fürödjenek meg a lelkek. És ak
kor lsten ezen kegyelmének magasztálása is csak növeli benned a 
nyugodt békességet,  az aggályoskodástól mentes reménykedést, a- 
mellyel az ujévben megteszed az első, szilárd,  kemény lépéseket.

2./ De ne kerülje el figyelmünket,  hogy Is
ten méltó dicsőítésének a zsoltáriró szerint is megvan a maga ko
moly feltétele. Ezt a feltételt a zsoltáriró igy fejezi ki: "Ár- 
tatlanságban  mosom kezemet és ugy gyakorlom oltárodat" vagy köz-  



    vetlenebb kifejezéssel: ugy járulok oltárodhoz. Benne rejlik ebben, 
hogy Istenhez csak méltón előkészülve, megtisztulva lehet közeled- 
ni. Mert Ő a szent, az imádandó nagy Teremtő, mi pedig a tisztasá- 
got vesztett, bünös gyarló teremtmények vagyunk. Ugy kellene len- 
nie, hogy ez a mi méltatlanságunk arra, hogy felemeljük ŐHozzá a 
mi szemeinket, tudatunkra jusson mindannyiszor, amikor csak imád
ságra nyitjuk ajkunkat, akár könyörgéssel, kéréss e l  keressük az ő 
orcáját, akár hálával eltelten tárjuk Eléje szivünket. Ugy  kell 
lennie, hogy a mi teljes érdemetlenségünk tudata hatalmasodjon el 
mirajtunk most is, amikor az Ő kegyelmét magasztaljuk.  Érdemetle -  
nekből érdemesekké sohasem válhatunk, ha lehetséges volna ez vala
ha, nem kellett volna az Isten Fiának értünk elveszett bűnösökért 
megváltó halált halnia. De mágia tisztaság után kell kiáltania a 
lelkünknek most is, amikor most az Ur oltára körül kegyelmét ma
gasztaljuk, hogy a  mi hangos, szóval való dicséretünk ne legyen  
pusztán szóval való dicséret és igy ne bántsuk’'meg vele az Istent, 
kezeknek mosásával persze ezt a tisztaságot el nem nyerhetjük, 
nincs az a viz, amely ártatlanra mosná a kezeken keresztül az ár
tatlanságát régen elveszitett lelket. Könnyen válhatnék belőle pi- 
látusi kézmosás.

De van valami más, aminek a révén nyomorult 
gyarlóságunk ellenére is megélhetünk a szent Isten szine előtt! És  
ez a bünbánat. Itt most ne legyen szó azokról  az egyéni sajátos 
bűneidről, amelyek miatt a mult évben elvett inteni jótéteménye
ket meg nem érdemelted. Ezeket magadnak kell számon venned, de 
számon kell venned őket, mert megvannak és őszintén keservesen 
meg is kell bánnod őket, akkor  érzel majd csak igazi mély , nagy 
hálát Isten kegyelmes jósága iránt. Itt most külön csak arról a 
bünbánatban  való megtisztulásról legyen szó,-amelyen a gyülekezet
nek keresztül kell mennie, ha azt akarja, hogy 150 éves templomá
ért való hálaadásáról tudomást vegyen az Isten. Ez a bünbánat pe
dig szóljon a gyülekezet összesége részéről annak a körülménynek, 
hogy templomát, Istenek  ezt a nagy ajándékot annak áldásával, az 
igével és a szentséggel együtt, meg nem becsülte. Vádolják ezzel 
a gyülekezetet általában a vasárnapról-vasárnapra üresen maradó 
helyek, és ezzel kapcsolatban az a világos körülmény, hogy az elő
döknek egészen más buzgóságu gyülekezet lebegett a szeme előtt, a- 
mikor ilyen hatalmasra építették meg templomunkat.
 De próbálják meg egyenként is magukat a gyüle
kezet tagjai, próbáld meg te is magad, testvérem, nem kell-e  né-  
ked i s vallanod, hogy azok között az értékek és javak között, ame
lyek nélkül el sem tudod képzelni az életedet és amelyek nélkül 
egyszerüen nem tudnál meglenni, nincs ott a templom. És kérjük Őt   
valamennyien, amikor hálát adunk N éki, hogy minden mi érdemetlen- 
ségünk ellenére is még  meghagyta nekünk ezt a templomotm kérjük
valamennyien bünbánó, alázatos lélekkel, hogy ne cselekedjen ve
lünk érdemünk szerint és ne ébresszen bennünnket  tudatára az Ő há- 
zának drága értékére ugy, hogy azt elveszi, mint ahogyan elvesz
tették templomaikat az oroszországi gyülekezetek és siratják  őket 
megvigasztalhatatlan  fájdalommal. Bár lenne ilyen bünbánatban, va
ló megtisztulásnak ujév napján uj életnek kezdete, amely őrzi  a 
tisztaságot és ujra és ujra i t t  keres tisztulást a templomban és 
innen visz szerteszét tisztaságot a házakba, hajlékokba, a mun- 
kahelyekbe, mindenhova, ahol ennék a gyülekezetnek tagja egész mi- 
voltukkal akaratlanul-is bizonyságot tesznek templomukhoz való hü
ségükről, avagy hütlenségükről.



3./ Amikor elődeink megépitették ezt a templomot, 
csalhatatlan bizonyságát adták annak, hogy eleven valóság volt ben- 
nük az az érzés, amelyet a templom avatása alkalmával a zsoltári i- 
gével igy fejeztek ki: „Uram, szeretem a te házadban való lakozást 
és a te dicsőséged hajlékának helyét."És mi nem ünnepelhetünk mél
tóbban a mai  évfordulón, mintha a mi hálaadásunk és bünbánatban va
ló megtisztulásunkhoz a jövőre vonatkozólag fogadásként hozzácsat-   
lakozik ez a zsoltári ige. N e pusztán ünnepi fogadalomként hangoz
zék el. Hány jelentős jubileumi alkalomkor mondottak már el szépen 
megfogalmazott, lelkes hangon kifejezésre juttatott ünnepi fogadal-   
makat, amelyek el voltak feledve, amikor elhangzottak az utolsó ün
nepi akkordok és amelyek jegyzőkönyvekbe foglalva porladnak, mig   
egyszer szörnyü vádként olvastatja el majd az itéletet tartó Ur a- 
zok fejére, akik szóval tették és életükkel megszegték. N e ilyen ün
nepi fogadalmat tegyünk! Hanem szivedben keljen a szent elhatározás, 

 akár ünnepi szavakba se foglaljad, hogy szeretni fogod a jövőben, 
jobban, még jobban mind eddig, az Ur házában való lakozást és az Ő 
dicsősége hajlékénak helyét. És kérjed az Istent, hogy legyen se
gitségére a te erőtelenségednek abban, hogy ezt az elhatározást  min
dig is valóraváltsad. Ez volna az egyedüli méltó hála azért, hogy 
van templomod, hogy az Ur 130 éven át megtartotta ezt a templomot!

És ilyen elhatározásnak a valóraváltása egyuttal 
a legteljesebb biztositéka annak, hogy az uj esztendő számodra ál
dott esztendő lesz. Mert ha szereted az itt lakozást, ha ide vonz a 
szived a jó napokban, hogy magasztald jóságát, a szenvedés idején, 
hogy Neki panaszold el gyötrődésedet, ha itt, az Ő dicsősége hajlé
kának helyén az Ő dicsőségét érezve, átélve mind jobban megtanulod 
Ő t dicsőségében és szentségében imádni, mondd magad is; nem kell ak
kor az uj esztendő minden napjának, bármit hozzon is, az Ő csodatet
téiről bizonyságot tenni előtted és lehetséges volna, hogy ezeknek a 
csoda tetteknek a látásában ne tudjál bármikor is megnyugodni szent 
akaratában?

Bár igy áldaná meg valamennyiünkre nézve ezt a 
most kezdődő ujesztendőt! Első napján ugyanazon, igében szólt hoz
zánk, mint amelyet a templomavató ősöknek örömünnepükön hirdette
tett. Ugyanazt a lelket is adja mibelénk, amely az ősök szivét olyan 
odaadással fordította Feléje, - ezzel a forró imádsággal szenteljük 
meg ma emlékünnepünket és kérjük, hallgasson meg minket az Ő  szent 
Fia, az Ur Jézus Krisztus érdeméért!

Amen!
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