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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

Ennek az igének mondanivalóját foglaljuk  
össze ebben a biztatásban: ”Ne bánkódjatok, mint akiknek nin
csen reménységük!"              

N e   b á n k ó d j a t o k !

" I. T h e s s. 4, 13-18."

1./ Akkor se bánkódjatok, amikor halottaitokra 
gondoltok és ismételten elibétek mered a kérdés: mi lesz ve
lük? Mi lesz azokkal, akik elaludtak és örökre elmentek mi- 
tölünk? Sokakat ez a kérdés nem érdekel, nem izgat. A fő az; 
hogy ő k itt vannak és élnek és napjaik a megszokott me
derben folydogálnak tovább, tovább. Holt emberekről pedig 
hallani sem akarnak. A halálnak még e gondolatától is irtóz
nak. És ha olykor-olykor mégis arról esik szó, hogy őket is 
koporsókba szegelik majd, legfeljebb azt a választ adják,hogy 
hiszen mindenkinek ez a sorsa, mindenkit elföldélnek. De egy
szerre csak, amikor valaki ennek a kérdésnek mélyére hatol és 
igazán komolyan elmélkedik felette, hirtelen megváltozik min
den! Égető kérdéssé válik számára ez a kérdés és rájön arra,  
hogy nem pusztán elméleti kérdésről van itt szó, hanem mindez 
igenis élő valóság, kézzelfogható igazság. Különösen akkor 
válik azzá, amikor e g y  bizonyos halotthoz kapcsolódnak 
a gondolataink, amelyek egyre égetőbbé teszik a kérdést: hol 
van most, akit eddig láthattam, hallhattam, akivel eddig min
dig együtt lehettem, és - mi lesz vele??  

Erre a kérdésre, testvéreim, csak akkor talá
lunk megnyugvást, ha a válasz ezzel a két betüvel igy hang-  
zik; él! Sem hal! meg, hanem él. Nem tünt el a föld szinéről, 
és nem ment el mitőlünk örökre, hanem él! De sajnos,megint  
azt kell mondanom, hogy vannak, akiknek számára ez sem jelent 
különösebbet, akiket ez a tény egyáltalában nem tud megörven
deztetni vagy legalábbis őket arra birni, őket odáig eljuttat
ni, hogy felismerjék és belássák, hogy csak e z az igazság 
és máskép sehogysem lehetséges. Ehelyett inkább sóhajtoznak 
és mondogatják: bárcsak vége volna az embernek, amikor sirba 
teszik! Bárcsak megsemmisülne a halállal minden, ami történt, 
vagy meg nem történt!... De nem igy van. Mert a halál után 
minden kiderül, minden napfényre kerül és folytatódik az em-



ber élete. Ezt tudni, fontos minékünk, testvéreim. Ne ámitsa 
magát tehát senki azzal, is ne is merjen gondolni arra a tév
hitre, hogy  siri nyugalomba helyezésivel mindennek vége 
van. Nekünk  keresztyéneknek tudnunk kell, hogy sirunkba he
lyezése után is élünk: és teljes bizonyossággal remélhetjük, 
hogy élünk, létezünk ugy, mintahogyan éltünk és léteztünk 
itt a földön. Ezért biztat az apostol: "Ne bánkódjatok,mint 
akiknek nincsen reménységük!”- Nekünk van reménységünk!

Ez a biztatás a thessalonikai gyülekezet- 
nek szólt. Akkoriban szinte napról-napra, óráról-órára vár
ták Krisztus Urunk visszajövetelét, és ugy gondolták, hogy, 
amikor eljön, megdicsőülnek majd és angyali, uj,mennyei, tes
tet kapnak. És megváltozik minden. Bennük is és körülöttük 
is. Mert Ő akkor lehozza az eget a földre és ismét paradi
csommá válik , ami eddig siralomvölgyben sinylott. Ennek kö-  
vetkezményeképpén ugy vélték, ugy okoskodtak továbbá hogy 
sajnálni kell azt, aki tőlük elmegy, meghal. Nagy baj, tra
gikus, sors annak számára - gondolták - , aki tehát akkor, 
amikor az Ur visszajön és ők, akik még itt járnak a- földön, 
megdicsőülnek és az uj világban mennyei testet kapnak, - nem 
lenetneközöttük , mert immár elaludt, meghalt. Ez ellen a té
ves felfogás ellen, amely akkoriban lábra kapott, küzdött 
hatalmas erővel Pál apostol. A thesseionikai gyülekezetnek 
ez a hiedelme teljesen alaptalan. Mert nem,lesz és nincs kü
lönbség azok közt, akik a sirban vannak és azok közt, akik 
ma élnek. És mindegy az is, mikor éltek. Tegnap, tegnapelőtt, 
egy évvel ezelőtt, vagy ezer esztendővel ezelőtt, vagy még 
elöbb. Mindegy. Egy a fontos: K r i s z t u s b a n  haljunk 
meg! Abban a boldog hitben, amely mindenkor tudja és minden- 
ki előtt meri vallani: én az Övé vagyok, és az Övé is mara
dok! És: Jézus Krisztus mindenem itt lenn, és egyetlen remé
nyem lesz ott fenn is!- Testvéreim, akik szomorkodtok saját 
halálfélelmetek miatt, talán tőletek már elment kedveseitek 
miatt, és akiknek égető kérdés a "mi lesz velük?” és "mi 
lesz velünk?” kérdése,- fogadjátok el, zárjátok szivetekbe 
az apostol vigasztaló szavat:"Ne bánkódjatok, mint akiknek 
nincsen reménységük." - Nekünk van reménységünk! 

És ha fáj is az, hogy elment, elaludt, - a- 
kiknek van halottjuk, ismerik ezt a fajdalmot - vigasztalód
janak meg azzal a reménységgel, hogy ő jó helyen van. Ezer
szer jobb helyen, mint amelyen mi vagyunk. És tökéletesebb - 
szeretetet kap azon a helyen, olyan szertetet, amilyent  mi 
nem adtunk. Ne fájjon hát, hogy kettészakadt az élet. És ha 
 arra gondolunk, hogy százszor több boldogságban és örömben 
részesül, mint amennyi örömöt és boldogságot mi szereltünk 
neki, igazán csak elcsendesedhetik a szivünk, valóban csak 
enyhülhet hagy fájdalmunk. Testvéreim, el tudtok képzelni 
nagyobb vigasztalást, amikor az a boldog tudat tölti el szi
veteket, hogy felejthetetlen gyermeketek, jó szüleitek,drága 
hitvesetek részesül az örökélet boldogságában és örömében?
El tudtok képzelni a léleknek mélyebb, csodálatosabb megnyug
vást, amikor az a boldog bizonyosság vert gyökeret szivetek
ben, hogy akiket annyira szerettetem, hazamentek és odaát van- 
nak Istennél, ahol az üdvözültek seregével együtt zengedező



hallelujával dicsérik és magasztalják a mi Urunkat, a Jézus 
Krisztust?! És mondjátok, van ennél nagyobb öröm és boldog- 
ság, amikor bizonyos lehetek a felöl, hogy egyszer én is köz
tük leszek és ujra meglátom őket, ismét velük örvendezek és 
ujjongok kimondhatatlan boldogságban, amely boldogság nem 
ideig-óráig való, hanem örökkévaló? "Ezekkel a beszédekkel 
vigasztaljatok egymást." És fogadjátok meg az apostol szavát: 
"Ne bánkódjatok mint akiknek nincsen reménységük. - Nekünk 
van reménységünk! És legyen is meg mindenkiben az a remény, 
hogy az Ő halottja Krisztusban halt meg. Mert hogy Krisztus 
feléje nyujtja kezét, - az bizonyos!

2./ De nemcsak a halottakra vonatkozik a 
"mi lesz" égető kérdése, hanem áll az egész világ végső sor
sára is és azokra, akik még itt életben vannak. S zentigénk 
felel erre is. Mi lesz a világgal? Mi lesz egyházunkkal, né
pünkkel? Ennek a századnak elején még derülátásba merengett 
mindenkinek szeme: csak gyönyörü lesz az emberi élet! Egyre 
szebb boldogabb ! Tagadhatatlan, hogy valóban egyre jobban 
hatoltak be a gépek világába. Rohamosan emelkedtek a tudomá
nyok terén is.  Alkottak szebbnél-szebbeket, épitkeztek és 
dolgoztak és fejlődtek. És szilárdan biztak a nemzetek és 
népek jóllétében, a békének okvetlen megőrzésében, fönntar
tásában. Ma persze nevetünk ezen, - de igy volt. Azután ha
mar tört ki 14-ben a világháború és az emberek kiábrándultak. 
Épités helyett mindenütt rombolás folyt. Aztán az első világ
háborut hamar követte a második. És még jobban szertefoszlott 
a derülátás. Még jobban dűütek az épületek, zuhantak vinnyog- 
tak a bombák százezrei és milliói- és recsegtek-ropogtak a  
fegyverek. Csak pislogó remény világolt a szivekben. De még 
ez is a legtöbb szivben kialudt. És ma? Ma ugyancsak békéről 
beszélnek mindenütt, de háborura gondolnak. És aggódva, szin
te félelemtől riadtan kérdezzük: mi lesz? Mi lesz egyházunk, 
népünk sorsa? Mi lesz a világgal? Testvéreim, ilyenkor is 
jusson eszünkbe Pál apostol biztatása: Ne bánkódjatok, mint 
akiknek nincsen reménységük! Ne bánkódjunk, - nekünk van re
ménységünk! 

Az ige szerint, maga az Ur száll le az ég
ből riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával és 
átveszi ezt a világot nem azért, hogy benne ujra keresztre 
feszittesse Magát, hanem hogy megitélje! Ez a mi reménysé
günk és erre gondoljunk szüntelenül. Ezt a képet lássuk ál-   
tandóan szemünk előtt, mért akarva-akaratlanul is e felé a 
cél felé - az itélet felé - torkollik a mi életünk. És az Ő 
eljövetele felé fejlődik mindén! Még a gonoszság is.' Mert Ő 
a győzelem Ura, Aki a történelem végén ott áll és megitél 
mindent, mindenkit. A jót is, a rosszat is. Az élőket is, a 
holtakat is. Hogy mikor lesz a történelem vége? Lehet, hogy 
már holnap, de lehet, hogy százezer év mulva.. Nem tudjuk.Nem 
is fontos.Fontos az hogy bizonyosak vagyunk a felől, hogy 
Jézus Krisztus, áz Ur eljön és megitél minket, testvéreim, 
van közületek, aki bánkódik meghalt kedvese miatt? Van közü- 
letek, akit csüggeszt saját sorsa, vagy az egyház, a világ 
sorsa? Gondoljon az itéletre. Gondoljon arra, hogy milyen 



/jegyzetem, után./

szörnyü dolog lesz az élő Istennek kezébe esni!/Zsid. 10.31./ 
Majd ̂ elmegy a kedve a rettegéstől, a pokol borzalmától! Nem 
bánkódsz többé, hanem felserkensz az álomból. Nem siratsz 
másokat, hanem siratod önmagadat. Nem fáj, nem okoz nyugta
lanságot, ha nyitott sir mellett kell megállnod, hanem tudod 
megbecsülni, tudod értékelni a kegyelem idejét és rájösz ar
ra, hogy számodra még nincs késő, mert még itt jársz ebben az 
életben. Látod, ezt akarja az Ur. És milyen jól esik minékünk 
is, ha igy tudjuk egyensulyozni szomoru bánkódásunkat az ité
lettől való félelmével! Testvéreim, ezt a beszédet kiáltsuk 
oda ennek a szegény világnak, és ezzel a beszéddel vigasztal-  
juk egymást is. És e beszédbe vessük minden reményünket. És - 
ne bánkódjunk, mint akiknek nincsen reménységük! Mert nekünk 
van!  

Ezek a vasárnapok -  az egyházi esztendő 
utolsó vasárnapjai - halottainkra és a világ végére irányit
ják tekintetünket. Mégsem a bánat vasárnapjai ezek, hanem _a 
reménység vasárnapjai: És mivel mi, a Krisztusba vetett hit 
emberei vagyunk, a reménység emberei is vagyunk. És nem si- 
runk, nem bánkódunk. Azért halljátok meg megegyszer, véssétek 
mélyen szivetekbe az apostol vigasztaló szavát: ”Ne bánkódja
tok, mint akiknek nincsen reménységük!” - Nekünk igenis van 
gyönyörüséges reménységünk!

Amen!       


