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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

A mai vasárnappal ismét lezárul egy egyházi esztendő. Nem 
vesszük most számba, külsőleg hogyan alakult benne sorsunk, mi
lyen örömök tették számunkra boldoggá, vagy milyen bánattól let
tünk benne nyomorultak, boldogtalanok. Az egyházi esztendő elmu
lása mindig csak arra figyelmeztet bennünket, hogy elmult az üdv
nek egy esztendeje, sokasok alkalom, amikor az (Jr feltárta előt
tünk atyai szivét és hivott, hogy boruljunk erre a szeretetben égő 
szivre. Megtettük-e, éltünk-e az üdv alkalmával? Ő tudja és tud
juk mi is. Lesz-e még és hányszor kínálkozik még alkalom, hogy 
akinek van jóvátenni, pótolni valója, az pótolja, amit elmulasz
tott, ezt is tudja Ő , az Ur, de ezt nem tudjuk mi! Mi csak azt 
tudhatjuk, amit igényk hirdet, hogy ti. eljő egyszer az utolsó al
kalom, az utolsó nap. A magunk számára is, ahogyan az elmult egy
házi esztendőben eljött sokak számára, akiknek emlékezetére ezt 
a mai vasárnapot halottak vasárnapjának is nevezzük. De eljön az 
egész világ számára is. Hogy mikor jő el? Holnap, holnapután, az 
eljövendő egyházi esztendőben, vagy évszázadok, vagy évezredek 
mulva? Az Ur tudja. A mi dolgunk az, hogy máskor is, de ezen a 
mai vasárnapon különösen, nézzünk szembe vele,

A Z  U T O L S Ó  N A P P A L .

1. Ez a nap az Ur napja lesz. Addig is övé az idő is, an
nak minden napja, a jelen is. Ez a mai kor tetszeleghet magának 
abban, hogy felszabaditotta magát uralma alól, megmámorosodhat a 
látszattól, hogy csak ő van, az ember, és az ő akarata, a világ 
Ura pedig nincs sehol, akarata megerötlenült, vagy semmibe ve
szett. Uralma áll és jeln van Ő maga is. És neveti az ember őrült 
keringését önmaga körül, a lelküket vesztett emberi kulturának ha
lálba szédülését. Tőle elszakadt nemzetek, nemzetközi testületek 
erőlködésének tragikus komédiáját, az egyesek sóvár boldogságke
resését és a boldog célhoz soha meg nem érkezését, övé az idő, övé 
a föld, övé minden élet, minden emberi sors, vé az áldás, amely 
a kevesekre harmatozik, övé az itélet, amely alatt nyögnek a mil
liók és nyög egyetemlegesen az egész mai kor. Év övé lesz az ité
let, amellyel majdan lezárul minden történelem az istentelenek 
romlásának napján. Akkor eljő teljes dicsőséggel és hatalommal Ő, 
az Ur, aki a kereszten véren szerzett jogon vette birtokba ezt a 
világot. Akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy a pásztor simogató kezé
vel pásztorolta minden időben kisded nyáját és vasvesszővel terel
te minden ellenkezésük ellenére is mégis a Maga céljai felé láza
dozó ellenségeit. Akkor boldogan látják a kevesek, hogy érdemes 
volt az üdvösséges örökkévalóságért lemondani tisztátalan örömök
ről, vállalni a tömegek gunyját és megvetését. Akkor jajgatva szánják-bánják a sokak, hogy egy örökkévalóságra elszakadnak Tőle, 
akitől távol nincs igazi öröm, nincs békesség, nincs megelégitte- 
tés, sem az időben, sem az örökkévalóságban. Akkor elmulik minden, 
amiben most az egyedüli valóságot látják, akik vaksággal sujtottak
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Akkor "az egek ropogva elmulnak, az elemek megégve felbomolnak 
és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek." És azután - uj ég 
és uj föld lép a mostaninak helyébe, amelyen nem lesz helye azok
nak, akik csak ennek a világnak éltek. Ez lesz a legkegyetlenebb 
itéletük, a legsulyosabb veszteségük. Mert az uj_világban igaz
ság lakozik majd. Csak ezzel jellemzi az ige. Külső képét nem 
festi meg. Nem az a fontos, hogy milyen szépségekkel kápráztatja 
majd el az üdvözöltek ámuló szemét. Ez a mostani világ is szép, 
csodálatosan szép. Mégsem ujjongó örömnek, hanem siralomnak vilá
ga. Mert bünllakja, önzés, gyülölet, kegyetlenség és halál. Az 
uj világot minden szépségénél inkább boldoggá teszi majd, hogy 
igazság lakja, Isten tökéletes imádása és szolgálata és ezért 
élet, haldoklást immár nem ismerő élet, a halál árnyékától be nem 
árnyékolt, fényben fürdő élet. Ime, a végső cél, amely felé ha
lad a napot nap után morzsoló idő.

ítélet és gyönyörüséges világujulás. Kárhozat és üdvösség. 
Kinek-kinek az, amit itt munkál, készit magának gyűlöletével vagy 
szeretetével, világszolgálatával vagy istenimádásával, hitével 
vagy hitetlenségével. De véssük nagyon mélyen szivünkbe: az élet 
Ura életre vár bennünket! Ezt az isteni üzenetet tartsuk meg a 
magunk számára és vele vigasztaljuk magunkat, amikor ma halotta- 
inkra is gondolunk. Amikor fáj, hogy elvesztettek minden örömöt, 
amely itt az élők számára kinálkozik, gondolj arra, hogy az uj 
földön sokszorosan nagyobb öröm az üdvözöltek boldog sorsa. Ami
kor összeszorul a szived- egy kedves sirhalom mellett és gyötör
nek az emlékek, amelyek az utolsó nehéz napok, az enyészt diadal
maskodásának képét elevenitik fel előtted, toluljon lelki szemed 
elé a fehér ruhába öltözöttek seregének képe, akik Isten zsámo
lyánál az élet diadalát zengik. Ha pedig nyugtalanit, hogy az 
élet felé vezethetett-e annak utja, akinek ismerted hibáit, bű
neit, akkor bizd az itéletet a kegyelem Urára és forditsd tekin
tetedet magad felé, akiben ugye, hogy van, ami itélet után ki
ált? És örülj annak, hogy még nem jött el az utolsó nap és vele 
az itéletet tartó Ur!

2. Hogy mikor jő el? Az első keresztyének telve voltak re
ménységteljes várakozással és bizva biztak benne, hogy még földi 
életükben virrad rájuk az Ur napja, eljövetelének, az uj világ 
előállásának napja. Azután múlt az idő és az Ur nem jött. Egymás 
után nyiltak meg a sirok azok befogadására, akik a várakozásban 
elfáradtak, - és az Ur késett. Csalódás kezdte megülni a lelke
ket. És jelentkeztek a csufolkodók: hol van az Ő eljövetelének 
igérete? Ebben benne volt a megkönnyebbülés: Nem jön el! És kö
vette az orom: Nem lesz itélet! És felszabadultan vonták le a kö
vetkeztetést: Tehetünk, amit akarunk! Szabad folyást engedhetünk 
saját kivánságainknak! Ilyen csufolkodók ma mintha nem volnának. 
Miért is volnának, akik gunyt üznek az Urat várók sóvárgásából, 
vagy a várakozásban elfáradtak csalódásából. Kivárja ma az Urat, 
Vele az itéletet? Hol vannak, akiknek kivánságait megfékezi a fé
lelem az itélettől,. vagy akik sóvárogva várják az uj világterem
tést? Itt találtatnak talán közöttünk? Itt találtaik talán egy a 
sok közül - tebenned? Óh, de megszegényedett a ma keresztyénsége, 
hogy elvesztette az Ur várásának Ígéretes feszültségét! És mi
csoda veszélyes utra tévedt, amikor ezt a feszültséget felcserél
te kívánságai szolgálatának idegfeszültségével! Késik az Ur? Megcsal igérete?



Hü tanitványát mennyei jelenések látásában igy biztatta: 
"Imé, eljövök hamar!" Azóta két évezred telt el. De ime a figyel
meztetés: "Egy nap az Urnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer 
esztendő, mint egy nap! Micsoda merészség az Ur idejét emberi 
időszámitással, időmértékkel mérni! És ki merné állitani, hogy 
a "hamar" időhaladéka ma immár nem közeledik végéhez? Akik még 
nem merültek el egészen ennek a világnak örvényében és tudnak 
még figyelni az idők jelére, azokat valami borzongó sejtés érin
ti meg, hogy ez a világ sebesen rohan az utolsó nap felé. A bün, 
a gonoszság mai tobzódása mellett késhetik-e még sokáig az ité
let? A veszélyes játékban az atomok démonjaival vajon nem az em
ber maga lesz saját itéletének végrehajtója, amely itéletben
- igy mondja az ige - felbomlanak majd az elemek? Micsoda hát
borzongatóan döbbenetes szavak ezek, amelyekkel az ige az atom
korszakba szól bele! Mennyi oka volna kivétel nélkül mindenkinek 
arra, hogy megtorpanjon a földieket kergető hajszájában és fel
figyeljen az isteni szóra: Nem késik el az Ur az igérettel! Eljő! 
És eljő, mint a tolvas éjjel! És mennyi oka volna kivétel nélkül 
mindenkinek arra, hogy ahelyett, hogy az évszázadok, évezredek 
múlásától biztonságba ringatná magát, hálás szivvel nagy kegye
lemnek vegye, hogy az az utolsó nap még nem virradt fel! Mert 
hogy még nera jött el, puszta kegyelem. Nem az igéret beteljese
désének elmaradása, hanem haladék. Az Ur "hosszan tür érettünk
- mondja az ige - nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem 
hogy mindenki megtérésre jusson."Ki az miközöttünk, akinek nem kellene nagyon-nagyon hálás
nak lennie azért, hogy ez a föld, Isten megtartó szavának enge
delmeskedve, még halad a maga pályáján, annak ellenére, hogy 
annyi szörnyüség, istentagadáa, istenkáromlás szennyezi be nap- 
rol-napra? Ki az, akinek nem kellene ámulva magasztalnia Isten 
hosszutürését, hogy parancsoló szava még együtt-tartja az eleme
ket, annak ellenére, hogy az emberek vérgőzös aggyal itt is, ott 
is gyujtogatják a kanócot? És neked, testvérem, nem volna szüksé
ged még a mai napra, hogy alkalmat adjon neked a megtérésre?
Szent élet és kegyesség, amelyet az ige elvár az itélet elé me
nőktől, rá illenek ezek életedre, hétköznapjaidra, ünnepnapjaid
ra? Szent élet és kegyesség, ez jellemzi családi életedet, érzé
seidet embertársaid iránt, titkos gondolataidat, rejtett törek
véseidet? Szent élet és kegyesség, ebben találhatnánk most, ha 
ugy törne ránk az Urnák napja, mint a tolvaj éjjel áldozataira? 
Ugye, hogy szükségünk van még időre a megtéréshez, ahhoz, hogy 
teljesen meghódoljunk Isten előtt, felhagyjunk minden ellenke
zéssel Vele szemben, és őt szeressük mindennél jobban, önmagunk
nál is jobban!

3. De akkor éljünk is a kegyelem idejével és igyekezzünk, 
hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon bennünket az 
a nap! Ez mai igénk végső figyelmeztetése hozzánk az egyházi esz
tendő utolsó vasárnapján. Valami nagy leszámolást követel tő
lünk. Leszámolást célokkal, amelyek felé eddig haladtunk. Csak a 
legnagyobb célért érdemes élni. Azért, hogy szeplő nélkül és hi
ba nélkül találjon bennünket az a nap! Szeplő és hiba nélkül, ön
magunkra nézünk és mélyen szégyenkezünk. Szeplő és hiba nélkül,
- az itéletre gondolunk és megremeg a lelkünk. Van egyeáltalában 
lehetőség arra, hogy félelem helyett sóvárgással tekintsünk az
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Ur jövetele elé? Hála legyen Néki érte, van! Aki jön itéletre, 
ugyanaz, aki a kereszten meghalt. Érettünk is. Ott kiontott vére 
elfedez minden szeplöt, minden hibát! Csak fájjanak a szeplők és 
hibák! Csak vágyakozzunk a tiszta élet után! Csak fogadjuk el Őt, 
aki megajándékoz vele! És akkor elfogad, amikor eljön.

Hogy mikor lesz az? Holnap, holnapután, az eljövendő egyhá
zi esztendőben vagy évszázadok, évezredek mulva? Nem a mi dol
gunk, ezen elmerengeni. A mi dolgunk az, hogy szembenézzünk a 
kérlelhetetlen valósággal, hogy az utolsó nap,..az itélettartás 
napja, az Ur napja eljön. És hogy éljünk a haladékkal, amelyet 
hosszútürésében, puszta kegyelemből még engedélyez nekünk!

Ámen.

»
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