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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

Sokszor nézzük az órát. Néha unottan, vagy türel
metlenül, amikor csigalassusággal mulnak a percek és a mutató 
nem akar helyéről elmozdulni. Sokszor viszont ijedten tapad reá 
a szemünk és szeretnék erővel lefogni, hogy ne siessen ennyire,  
mert nékünk még annyi a dolgunk, mert nem leszünk idejében ott, 
ahol az élet hajszájában, időhöz kötötten uj feladat vár ránk. 
Sokszor nézzük az órát, de ritkán, milyen ritkán gondolunk arra, 
hogy azon a mutatón rajta van az Isten ujja, hogy az óra lapja 
mögül szembenéz velünk az Isten, fürkészve, hogyan töltjük ki 
az időt, amelyet nékünk ad, abban a pillanatban még ad, - ritkán 
gondolunk rá, milyen hamar állithatja meg Isten ujja azt a mu
tatót. Amikor azonban az év utolsó napján, és különösen, amikor 
utolsó óráiban halljuk az óra ütéseit, szinte érzékeljük ketye
gésében a percek tovasuhanását, egyszerre lenyügöző erővel tá
mad fel bennünk az idő örökkévaló Urára a gondolat és a kiszol
gáltatottság érzésével, mint a megszeppent gyermekek kutatnók 
szándékát: ugyan mit tervei felőlünk, ugyan meddig mozgatja még 
számunkra azt a mutatót. És szeretnék hallani szavát, hogy meg
nyugtasson bennünket. Ezért gyültünk össze most is itt a templom
ban. Hogy ráeszmélvén az idő kérlelhetetlen futására megpihenjünk 
az örökkévaló Isten lábánál. Mielőtt azonban igéjét meghallgatnók, 
jer, engedjük szivünkre hatni kórusunk zengedező akkordjait.

Kedves Testvéreim! Mint a gránit a hullámok tajté- 
kában vagy a viharok ostromában, ugy áll megrendithetetlen időfe
lettiségében az ige:

A Z  I S T E N  S Z E R E T E T  !

Ebben a sziklában akarunk most az időtől sodortatva, a mult és jö
vő határán megfogódzni.

1./ Mit hozott a mult, az elmult esztendő? Mozgal
mas is volt. A világtörténelem megörökiti majd az 1941 esztendőt, 
mint amelyben a háboru tüzvésze átterjedt az egész világra. Megörö
kiti majd hazánk története is mint a csonkultságból való gyógyulás 
ujabb állomását jelző esztendőt és mint az országnak uj hadba lépé
sének is az esztendejét. A nagy események érintették valamennyiün
ket. Azokat különösen, akiknek egy-egy kedvesükért kellett aggód-



niok és akiknek izetlenné vált a kenyerük arra a gondolatra, hogy 
nem nélkülöz-e most, aki a hadak utját járja, és fel-felriadtak bé
kés pihenésükből kuszó aggodalmukban, vajjon nem környékezi-e most 
száz halál azt, akinek életéért remegnek? De benneéltünk a világtör-  
ténelmi eseményekben valamennyien, hiszen a háborus megszoritások 
gondjait hordoztuk valamennyien és öröm és aggodalom, bizakodás és 
szorongás hullámain hányódtunk valamennyien, mert jól tudtuk, hogy 
kint a vértől ázó csatamezőkön legegyénibb sorsunk és jövőnk dől el.

De eltekintve most a nagy eseményektől, mit 
hozott még ez az elszállt esztendő egyéni életünkben? Általában ezt 
feltehetjük : hozott örömöt ás hozott bánatot. Az örömöt először em
litjük. Azért is, mert érette nem szoktunk olyan hálásak lenni,mint 
amennyire kesergünk a bánaton. És azért is, hogy kapott örömre em
lékezzenek azok is közöttünk, akiknek igen sok bánat jutott osztály
részül, talán a legfájóbb -bánat is, halottak siratásának fekete bá
nata. hogy tudtak volna elhordozni a bánatot, ha Isten nem edzette 
volna meg őket erre örömök, ajándékával, ha közben is nem vegyitette 
volna kegyelmesen az- üröm poharába az öröm cseppjeit? Isten nevét 
mondtuk most ki, - igen, meghozta-e nekünk az elmult esztendő a 
legfontosabbat, -közelebb vitt-e bennünket Őhozzá, Istenhez? Amikor 
itt az Ő szine előtt emlékezünk vissza a multra, akkor számunkra ez 
a legfontosabb kérdés! Hogy egyébként mit éltünk át a multban, azt 
boldogi tó, vagy nyugtalanitó, bántó élmények szerint csoportositva 
számbavehetjük másutt is, más alkalommal is. Itt azonban kényszerit 
minket a szembenállás Istennel, hogy az emlékezést ne végezzük el 
az Ő mellőzésével. Itt annak a meglátására nyitja meg szemünket az 
Ő beszéde, hogy mindazzal, amit át kellett akarata szerint élnünk, 
az volt a célja, hogy az Ő keresésére inditson, sőt mi több, az volt 
a célja vele, hogy megtaláljuk Ő t és ŐBenne és ŐVele éljük át immár 
napjainkat és azt, amit azok noznak nekünk. Hogy ebből a szempont- 
ból mi volt az eredménye mindannak, amit átéltünk, Ő tudja és tudja 
ki-ki közülünk is.

De sok mindent helyrehozhatunk, pótolhatunk 
még, ha most, az év utolsó óráiban meglátjuk és elfogadjuk azt az i- 
gazságot, hogy az elmult esztendőben Isten cselekedett mivelünk, az 
az Isten, aki szeretet. Akkor áldott az óév legvégső szakasza, ha 
számunkra egyet jelent az apostol élményével: „Mi megismertük és el
hittük az Istennek irántunk való szeretetét. " Vegyük itt szemügyre 
az apostol mind a két megállapitását: megismertük és elhittük isten 
szeretetét. Lesz az elmult évben átélt eseményei ás tapasztalatok 
között olyan, amelynek hatása alatt ugy-e, hogy önkéntelenül bugy- 
gyant ki belőlünk a hálafohász: milyen jó az Isten! Nem ismertük-e 
ezt meg pl. akkor, amikor szorongásteljes napok, hetek után abla
kainkról leszedhettük a sötét papirost, a nélkül, hogy álmunkból 
egyszer is felriasztott volna a sziréna hátborzongató üvöltése? De 
volt sokunknak olyan élménye is, amelyben nem ismerhette fel Isten 
hozzá való szeretetét. Amikor ma ilyen keserü emlék is kisért,fegy
verezzük le a hittel, hogy Isten mégis szeret! És ebben legyen se
gi tségünkre most karácsony után a karácsonyi örömhír, hogy ugy sze
rette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta. A hozzánk va
ló szeretet örökké megtámadhatatlan bizonyitéka az egyszülött Fiu. 
Egyuttal az Isten hozzánk való szeretetének magyarázója, értelmező- 
je is. Ennek a szeretetnek a lényege, hogy Önmagát adja. Az elmult 
keserves percekben is, keserves percek által is (önmagát akarta ne
künk adni Isten!



2./ Önmagát akarja adni nekünk a jövőben is. Ná
lunk akar maradni. Bennünk akar maradni, - ezt a kifejezést adja 
az ige, hogy a legvilágosabban és legkifejezőbben mondja meg, mi
lyen közel akar lenni, akar maradni hozzánk Isten! Ebben a „marad
ni" szóban fogódzzunk meg ma. Jólesik már magában véve, ha valami 
maradandóról hallunk ma, hiszen Szilveszter estének hangulatába ép
pen azért vegyül bele a szorongás érzése, mert harangjai a mulandó
ságot kongatják a fülünkbe. Nos hát, testvéreim, Isten marad! Sok

   minden elhagyhat a jövőben, az uj esztendőben, amely ismeretlenül 
és azért nyugtalanitóan mered felénk. Még több remény foszolhat 
szét, mint amennyit ebben az esztendőben eltemettünk, elhagyhat 
minden reményünk, amelyet átmentünk az óesztendőből az ujba. El
hagyhat egészségünk, amelyet eddig megtartottunk. Elhagyhatnak, em
berek is, akiket Isten eddig kegyelmesen meghagyott nekünk. Elhagy
hat minden örömünk, minden földi boldogságunk, amely nélkül most el 
sem tudjuk képzelni életünket. Isten marad. Bennünk akar maradni, 
olyan közel hozzánk, amennyire csak lehet, egyszerüen velünk, ná- 
lunk akar maradni.

És szeretet marad. Akár simogató kézzel éreztes
se velünk szeretetét, akár kemény kézzel nyuljon bele életünk fo
lyásába és rejtse igy el hozzánk való szeretetét, mégis az marad, 
tiszta szeretet marad. Jóban ás rosszban önmagát adja nekünk, jó
val és rosszal arra ösztönöz majd, hogy fogadjuk el Őt, elégedjünk 
meg ŐVele és találjuk meg Őbenne a legteljesebb és legmélyebb bol
dogságot. Gondoljunk arra is, hogy ez a boldogság örökkétartó. Ha 
mi nem maradhatnánk itt az uj esztendőben, ha nekünk kellene el
mennünk, Ő akkor is velünk  akar maradni és Vele az örökkéva
lóságba mentjük át az egyetlen igaz boldogságot. Erre az isteni biz
tatásra ki tudna Szilveszter estéjén csüggedni?!

3./ De szól-e ez a biztatás mindenkinek? E g y  
nagyon komoly megszoristást tartalmaz az ige: „Aki a szeretetten ma
rad, az Istenben marad és az Isten is őbenne." Sok tehertételt kell 
elkönyvelnünk, amely az évforduló alkalmával számadásunkra "árnyékot 
vet. Ne riadjon viasza senki ettől a számadástól! Ne üzzön el sen
ki nyugtalanitó, kellemetlen vádló emlékeket! Balgatag emberi gőggel 
ne borzankodjék senki, ha számadás közben szégyen pirja forrositja 
orcáját, mert mi valamennyien sok mulasztást követtünk el, és va
lamennyien sokat vétkeztünk. És minden mulasztásunknak és minden

   vétkezésünknek egy volt az alapoka: kevés volt bennünk a szeretet.
Ez a legnagyobb tehertétel, amely alatt ma roskadozunk. Hány embert 
vezetett isten az utunkba, azért, hogy meghalljuk a hangtalan zoko
gást, amely rázza a lelkét, meglássuk a bánatot, amely elfátyolozza 
a szemét és segitsünk rajta! falán" nem is kellett volna különösebb 
áldozatokat hozni, falán elég lett volna egy meleg megértő, bátori
tó szó ahhoz, hogy az illető visszanyerje az emberekbe vetett bizal
mat, az Istenbe vetett hitét. Nem mondottuk ki azt a szót. Mert nem 
vettük észre, hogy ez után szomjazik amaz. Vagy ha észrevettük, nem 
volt időnk, hogy törődjünk vele. Mert nem volt bennünk szeretet. Es 
a legszükebb hozzátartozóink mennyit kaptak belőle? Óh, ha megszólal
na az a sok sóhaj, amelyet miattunk sóhajtottak el, de megrázkód- 
nánk! Ha meg kellene látnunk a könnyek sokaságát, amelyeket miattunk 
sirtak el, de feljajdulnánk! Ha egyszerre belénk költözne az a sok 
keserüség, amelyet nekik okoztunk, de fojtogatna! És hogy bánnók, 
hogy nem volt bennünk elég szeretet!

Hát bánjuk is! És értsük mag, maradhatott-e bennünk állandóan Isten, amikor nem maradtunk meg mi a szeretetben, az igazi sze 
retetben,amely önmegtagadás,önodaadás,a legjobbnak,a legszentebbnek,amire em-



ber képes, boldog o d a a j á n d é k o z á s a .  És adjunk Néki hálát, ha még 
alkalmunk van arra, hogy j ó v á t e h e s s ü k  a mieinknél, amit elmulasz
tottunk, amit vétettünk. És a jövőben marasztaljuk magunknál Istent az
zal, hogy a szeretetben maradunk. Azért, hogy a szeretetben maradhas
sunk. Mert szent körforgás ez: aki a szeretetben marad, abban marad Is
ten. Akiben Isten marad, az maradhat a szeretetben.

És azután a jövőben végezzük el ugyanazt a számadást, amelyet ma 
végeztünk, napról-napra. Az óra lapja mögül, amelyre tekintgetünk, min
dig lássuk: meg Istennek felénk tekintő arcát! És napról-napra erősitsen, 
napról-napra biztasson, napról-napra próbálja a lelkiismeretet az a tu
dat, hogy az Isten szeretet! Ámen!


