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"I. J á n. 4, 9."

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!
      

Valahogyan ugy kellene lenni, hogy nekünk ke
resztyéneknek azt a bizonyosságot, hogy Isten szeret bennün
ket, egyetlen percre nem szabadna tudnunk nélkülözni, mint 
ahogyan nem tudjuk nélkülözni pl. a levegőt, a vizet, a min
dennapi kenyeret. De szeretet nélkül egyébként nincs élet e- 
zen a földön. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez emberekkel  
való érintkezésében is okvetlen szükség van a szeretetre.
Mert akiben nincsen szeretet, annak szive lassan-lassan meg
dermed; akiben nincsen szeretet; annak lelkét a gyülölet és 
bosszu lángjai idővel kiégetik. Gondoljunk csak az apostol 
szavára, amely szerint; „ha nincsen én bennem szeretet, sem- 
mi vagyok! 1 .Kor.13,2b./ Másszóval: akiben nincsen szeretet, 
élő halott! És megérdemli az, ha malomkövet kötnek,a nyakára 
és igy vetik be a tenger mélységébe.- De hogy el ne csüg
gedjünk, amikor sokszor ugy érezzük, hogy szivünk már-már 
megdermem a gyülölet fagyátói és lelkünk égni látszik a bosz- 
szu vágyától, halljuk meg az örömhirt: Isten szüntelenül ad 
nekünk az Ő szereteténék gazdag tárházából, mert

Isten szeret minket!

1./ De amikor ezt ilyen határozottan kijelent
jük, vajjon nem mond-e ellent a mi sok tapasztalunknak? Mert 
hiszen kénytelenek vagyunk minduntalan megtapasztalni azt az 
igazságot, hogy az. Ő akarata hányszor ellenkezik a mi akara
tunkkal, az Ő utjai hányszor keresztezik a mi utainkat! És  
mi szabadulni szeretnénk nehéz keresztünktől, de Ő még nehe
zebbet, még sulyosabbat rak a vállunkra. Mi nevetni szeret
nénk, de Ő könnyeket ád. Örülni szeretnénk, de Ő bánattal 
sujt. Rózsát szeretnék, de Ő tövissel kinál. Gazdagságot és 
jólétét kivánunk, de Ő nélkülözni enged, szegénységben hagy. 
És mi boldog, gondtalan napokat akarunk látni, de Ő sötét, 
nehéz hetekbe visz. Mondjátok, szeretet ez? Szeret minket a z  
Isten? Igen! Mert amikor kereszthordozásra kényszerit, pő
rölycsapásra pörölycsapást zudit mireánk, ugyhogy szinte ros
kadozunk a kibirhatatlan teher alatt, ez, testvéreim, nem je
lenti azt, hogy Ő bennünket nem szeret. Sőt! Éppen e z az



Isten igaz szeretettnek bizonyitéka! Másszóval: akkor va
gyok igazán tudatában annak, hogy szeret engemet az Isten; 
amikor keményen sujt ostorcsapásokkal, szivem mélyéig ha
tó csalódásokkal és keserüségekkel. Itt van helye annak az 
igének, amelyet ugy-e, sokszor idézgetünk, de mégsem aka
runk megérteni: "Akit szeret az Ur, meg dorgáljai, megosto- 
roz pedig mindent, akit fiává fogad."/Zsid.l2,6./

Ha most visszanézünk az elmult hétre,ta-  
lán olyan rejtélyek bukkannak fel szemeink előtt, amelye
ket nem tudunk megoldani; vagy ha gondolunk életünknek egy- 
egy olyan szakaszára, amikor, képtelenek voltunk talpra áll
ni, mert kinzó betegség kötött ágyhoz, és lehetetlen volt 
ennek következtében az előre "ügyesen" kigondolt tervünk 
szerint ugy cselekedni, ahogyan ezt  m i s zerettük volna, 
mert hát ezer akadály gördült elibénk: higyjük el, szeretet 
volt! Szeretet volt,amelyekben részesültünk életünk eddigi 
pályafutásában. Szeretet volt, amely tapasztalokra szert; 
tehettünk gyermekkorunktól mindmáig. Szeretet volt; amiket 
élvezhettünk. Szeretet volt, aminek örülhettünk. És    
  higyjük el, szeretet volt az is, amiben ma volt részünk  
legyen az bármi, ami javunkra vagy kárunkra szolgált. Ne 
mondja hát senki, hogy mindez csupán a képzelet, a fantázia 
szüleménye. Mert halljuk csak meg, hogy az Isten, ha oly- 
kor-olykor megsebez minket, be is kötöz; ha összezuz, kezei 
meg is gyógyitanak!/Jób 5,18./ És ezt szeretetből teszi.Ma 
is. És erre a szeretetre mi, keményszivü emberek mindig rá
szorulunk. Ugy, mintahogyan rászorulunk a levegőre, a viz- 
re és a mindennapi kenyérre. És ezért van szükség erre  a 
bizodalomra. Arra, hogy Isten szeret minket!

2./ Tudjuk mi ezt? Van Istennek irántunk 
való szeretetének kézzelfoghatóbb bizonyitéka? Van! Az,ami 
nyilvánvalóvá lett. Egy történeti eseményben. Abban, hogy 
Isten az Ő egyszülött Fiát elküldte. Miért kellett N eki 
eljönnie? Azért, hogy tudjuk, hogy, Isten szeretet. Csupa 
szeretet. Tiszta szeretet. Hogy senki többé ne kételkedjen, 
amikor sokszor látszólagos rejtélyek bukkannak fel előtte, 
amelyeket megoldani nem tud. Hogy senki többé ne zugolód
jon es ne lázadozzon Ellene, amikor sulyos keresztje alatt 
roskadozik és amikor csalódás vagy bánat éri. Hogy senki 
többé ne essen kétségbe és ne féljen, ha betegség kopogtat 
ajtaján. Hogy senki meg  ne tagadja, ha eljön az alkalom, 
hogy vallást tegyen Őróla. És hogy tudjuk, hogy Isten sze
retet, akkor is, ha eljön utolsó óránk,armikor szembe kell 
néznünk a halállal! 

3. / Lássátok, testvéreim, itt válik csak
 igazán kézzelfoghatóvá Jézus eljövetele szamunkra a gyakor
lati életben. Mert célját igy  mondja János apostol:  h ogy 
éljünk Általa." Hogy éljünk Á ltala itt ebben az életben, 
de éljünk akkor is, ha eljön halálunk órája, - odaát, az ö- 
rök üdvösségben. Vele közösségben. Hála kibeszélhetetlen 
boldogságban. Testvéreim, higyjük el, hogy Isten övéinek 
mindig csak a javát akarja. És aki közülünk ebből a szem
szögből nézi életét, mások életét, az fogja tudni mondani,



hogy attól kezdve, amióta tudja, hogy Krisztus az Ő élete, 
vagy ahogyan Pál egy másik helyen mondja: élek többé, nem 
én, hanem él bennem a Krisztus, - mondom, az fogja tudni 
mondani, hogy igenis, v a n  értelme minden törekvésnek, 
minden teherhordozásnak. Mert a végső cél ott tündöklik 
az atyai hajlékban! És aki ezt szem előtt tartja, annak  
mindig van oka az örömre, még a leggyászosabb hetekben is, 
a legnagyobb teher alatt is . Aki- ezt  a végső célt szem e- 
lőtt tartja, el sem hiszitek, hogy az ilyen-mennyire fogja 
tudni megbecsülni az Isten szeretetét, amely nyilvánvaló 
lett abban a világrengető eseményben, amikor Jézus Krisztus 

 testet öltött a bethlehemi éjszakában. De nem szabad szem 
előtt tévesztenünk azt, hogy amikor János apostol kijelen- 
ti: „hogy éljünk Általa", ezzel mindenek előt t  azt akarja 
mondani, hogy az ember akkor él igazán és helyesen itt a 
földön, ha V e l e   él. Ha Vele jár, Jézussal. Ha 
V e l e  egy, J ézussal egy. Ha nincs harag, hanem van sze
retet. Szeretet Isten és ember között. És hogy egyáltalá-, 
ben lehetséges az, hogy inkább a szeretet uralkodjék harag 
és gyülölet helyett, - ezt is Jézusnak köszönhetjük. Erre 
is, milyen jó volna, ha többször gondolnánk.  M á r i s  
kevesébb gyülölet, kevesebb rosszindulat és féltékenység 
és irigység lakozna a szivekben!

Isten szeret minket! Milyen nagy dolog 
ez! Milyen felfoghatatlan csoda ez! Elküldte az Ő egyszü- 
lött Fiát. Aki meghalt és életét adta , de m i élhetünk ál
tala! Milyen nagy ajándék ez az ádvent, ez a karácsony!   
Ha majd megérkezünk odaát, akkor fogjuk csak iagzán látni, 
érdemes volt igéjére hallgatni, az Ő szeretetével szeretni, 
Általa élni időben és az örökkévalóságban. Isten ajándékoz
zon meg minket ezzel az Örömmel!     

     Ámen!  

/Neuauer jegyezete/ 


