










Szentháromság ü. u. 1. vasárnap délután
I. Ján.4,l6-21.

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztus
ban! A mai evangéliumi szent ige két ember felett kimondott 
kétféle itéletről szól. A gazdag elkárhozik, a szegény Lázár 
pedig elnyeri az üdvösséget. Sorsukat nem az dönti el, hogy az 
egyik gazdag volt, a másik pedig szegény. Hanem a gazdag elkár
hozik, mert Isten nélkül élt és ezért nem volt benne szeretet. 
Lázár pedig üdvözül, mert mint ahogyan a nevében kifejezésre jut, 
nyomoruságában   is Istennel élt, m...t  "Lázár" annyit jelent, 
mint "Isten az én segitségem". Ugyanazok a gondolatok, amelyeket 
Jézus ebben a példázatba öltöztetett, szólalnak meg felolva
sott epistolai szentigénkben is.

1./ Az apostol nem szól részletesen arról, nem hangsulyoz- 
za nyomatékosan, hogy mindenkire itélet vár, mert ezt egészen

 természetesnek veszi. És természetes az itélet elkerülhetetlen 
volta mindenki számára, aki csak valamennyire is komolyan veszi 
az Istent, Mert az Istenbe vetett hitből elválaszthatatlan a 
bizonyosság a Neki tartozó felelősségről. Ebből pedig magától 
következik a felelősségrevonás is, ill. a számadás a földi élet 
elmulása után, és ennek alapján megváltoztathatatlan itélet ki
mondása az utolsó itéletben. Ezt a komor valóságot most egyszer

 megint engedjük hatni a lelkünkre, mert noha itt józan értelmünk 
szerint is egészen természetes dologról van szó, a földi élet 
gondjai és örömei között ugyancsak tulságosan meg szoktunk ró
la feledkezni. És nagyon üdvös lenne, ha ránk szállna a félelem 
az itélettől. Mert az a félelem is egészen természetes akkor, 
ha csak valamennyire is komolyan vesszük az Isten szentségét, 
amely előtt utálatos és gyülöletes , ami bün és amelytől sem 
mentés, sem elnézés nem várható arra, ami bün. És nagyon üdvös 
lesz, ha saját bőrünkön érezzük az apostol szavainik a igazságát, 
hogy "a félelem gyötrelemmi jár". A mindennapi életben a legkü
lönfélébb formában eléggé megtapasztaljuk,hogyan gyötörhet a 
félelem. De hogy igazán mit jelent "félni", azt egészen gyöt- 
relrnes voltában akkor fogjuk megismerni, ha nem hessegetjük el 
többé megunktól ezt a gondolatot, hogy elkerülhetetlenül itélet 
Vár ránk, a mindentudó szent Isten itélete minden felett, amit 
egész életünkben tettünk, vagy  nem tettünk!
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2 . /   E t t ő l félelemtől és gyötrődéstől azután csak egy 
szabadulás van. Mégpedig ez: megismerni és elhinni Istennek irán- 
tünk való szeretetét, - és ezt a szeretetet forrón, teljes oda- 
adással viszonozni. Ez a bizalomteljes szeretet iránta azután ki
üzi a félelmet. De csak a teljessé vált szeretet, amit az apostol 
mondja, vagyis ha ugy ragaszkodunk Hozzá, hogy egyetlen örömünk 
kedvében járni Önéki: ha minden igyekezetünk az:  Tenni azt, amit 
Ő akar: ha valósággal Őbenne élünk, mindig Vele és mindig Őbelőle, 
mint az éltető levegőből: nemcsak egy-egy szent pillanatban 
villan fel előttünk mint mélyen megrenditő, vagy üdvösségesen 
boldogitó élmény, hogy Isten valóság, hanem Benne maradunk. - 
Ebben az Istenben maradásban azután nem tud elhatalmasodni rajtunk 
a félelem. Nemcsak akkor veszünk erőt rajta, amikor meg-megria- 
dunk ránkszakadó veszedelmek vagy csapások hatása alatt, vagy 
vésztjósló események vagy emberek fenyegetésétől. Hanem nem fé
lünk az ítélettől sem, mert a bizodalmunk van az itélet napjá
hoz". Mert a szeretet Istenében maradni annyit jelent, mint tudni 
azt, hogy "amit ő, vagyis Krisztus van, ugy vqgyunk mi is a világ
ban". Vagyis: ahogyan Krisztus a földi élet minden és a legsulyo
sabb szenvedései közben is egy pillanatra sem érezte magát elsza
kitva az Ő mennyei Atyja szetetetétől, ugyanugy lehetünk mi is 
bizonysak minden körülmények között erről, a szeretetről. Még 
az itélet várásában is. Ezért minden félelemnek, az itélettől va
ló félelemnek is, csak ez az egyetlen hatásos ellenszere. "Mi 
szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket". Az pedig , hogy Ő 
előbb szeretett minket, tehát van alapja annak, hogy bizodalmas

 szeretettel ragaszkodjunk Őhozzá, minden bizonnyal igaz. Bi
zonyitékait ne keresd életed külső körülményeiben: Megtalálhatod 
ugyan őket ott is bőségesen, de találsz ott olyan szenvedéseket 
és megpróbáltatásokat is, amelyeket nehéz összeegyeztetned Isten
nek hozzád való szeretétével. De meg kell hajolnod ennek a szere
tetnek legmeggyőzőbb bizonyi téke előtt, a kereszt előtt, amelyen 
valamennyiünkért vérzett az isteni szeretet. E felől a szeretet 
felől megbékéltető fény esik olyan tapasztalatainkra is, amelye
ket megérteni nem tudunk. És ettől a szeretettől nem választhat 
el minket még az Isten jogos haragja sem, amelytől méltán félhetünk 
az itéletben, ha nem üzi ki szivünkből a keresztre támaszkodó bi
zonyos hit, hogy Isten : szeretet, megbocsátó szeretet!



3./ Annak a megbizonyitásának, hogy ezért a szeretetért
ibizodalmas, hálás szeretettel ragaszkodunk mi is ugy Őhozzá, hogy

,  életünk egyszerüen megmaradás Őbenne, megvan a határozott módja.
Megnyilatkozik Isten iránti szeretetünk abban is, hogy mélkülözhe-
tetlen táplálék számunkra az Ő igéje, hogy imádságban ujra és ujra
megragadjuk az Ő kezét, hogy ugy ujra és ujra békesség költözik
a lelkünkbe. De hogy mindez mégsem önámitás csupán, hanem valóba n
Isten iránti szeretetben élünk, annak egyetlen, igaz bizonysága
az, ha szeretjük az embereket. Az apostol nagyon kemény hangon
bélyezi meg a meddő és üres, élettelen vallásosságot, amikor igy
szól; " Ha azt mondja valaki, hogy : Szeretem az Istent,
és gyülöli a maga atyjafiát, hazug az". Ezt az igét vegyük a lelkünkre-  És ne nyugtassuk meg magunkat azzal, hogy nem gyülölünk senkit,
tehát bizonyára igazán szeretjük Istent. A gyülöletnek számtalan 
foka van a hideg közönytől egészen a szenvedélyes ártás vágyáig.
Az apostol gyülölet alatt nem is ért mást, mint a szeretet hiányt.
Azt pedig, hogy szeretni mit jelent, jól tudhatjuk, elég sokat 
hallunk róla beszélni a templomban. Tudhatjuk tehát, hogy szeretet 
van abban, akinek a másik fontos. Nemcsak éppen olyan fontos, mint 
ő maga, hanem még önmagánál is fontosabb, mert érette a legnagyobb 
áldozatokat is vállalja. És szeretet van abban, aki ezt az ő áldo
zatos szeretetét nem teszi függővé valakinek méltó vagy méltatlan, 
kedves vagy nem kedves voltától, hanem megajándékozza vele ellen
ségét is. Akiben ilyen szeretet nincs, abban helyette gyülölet van, 
ha csak a közöny látszólag ártalmatlan formájában is. Pedig nem 
ártalmatlan, mert áruló. Elárulja az Isten iránti szeretet hiányát. 
Mert való igaz az, hogyan szerethetné valaki Istent, akit nem lát, 
amikor nem szereti emgertársát, akit lát, akinek látja baját, szrk- 
ségét, vergődését, szeretetre való rászorultságát és szomjuzását!
- Ha pedig most találva érezzük magunkat és dacosan, vagy csü^ed- 
ten lázadozunk ez ellen, hogy az istenszeretet bizonyi tékaként 
a feltétlen emberszeretet számitson csak Isten és ember előtt, 
amikor ezt a bizonyitékot szolgáltatni embernek szinte lehetetlen, 
akkor erre az az   ige szégyenit meg és tölthet el egyszersmind
a megoldás megnyugvásával, hogy aki az Istenben marad, abban meg
marad Isten is!  Aki igazán tud szeretni, abban Isten az, aki sze
ret, mert abban valóságosan jelen van és munkálkodik a szeretet 
Istenének Lelke. Szent titok ez, az értelem számára megoldhatat- 
lan titok. De hogy a titokban valóság van, az teszi csak ezt,
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hogy a keresztyén hit nem valami elmélet, vagy vértelen ra
jongás, hanem erőtől duzzadó életvalóság.

4./ Széditő távlatok nyilnak meg előttünk ebben az igében. A 
szeretet Istene mibennünk, mi az Istenben. Hadat üzenünk a féle
lemnek, még az itélettől való félelemnek is. Tudunk szeretni, 
megtestesült áldásként járni ebben a siró világban. És az 
egésznek nyitja ez: Mi szeressők Őt, mert Ő előbb

 szeretett minket!" Azért könyörögjünk érte, hogy tudjuk Őt
  

szeretni. Jobban és többet, mint a mindennapi kenyérért, 
veszedelmek elháritásáért, könyörögjünk érte, hogy megnyissa 
a szemünket a Jézus Krisztusban miránk áradó isteni szeretet 
meglátására, hogy ez a szeretet lángra gyujtsa bennünk a szeretet 

Iránta és ebben a szeretetben megmaradjunk Istenben. Akkor 
azután nincs hatalma rajtunk sem világnak sem itéltnek, 
sem az itélettől való félelemnek. Mert, mint ehrysosthomos 
mondja, még az ördög is meg volna mentve, ha hinni tudna az 
Isten szeretetében!

Ámen.


