










Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap 
Rom. 8,18-23.

Keresztyén Gyülekezet, Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!
Az ige mondanivalóját egy bizonyos szempontból ugy 
lehetne összefoglalni, hogy az apostol megmutatja, hogyan 
lehet a szenvedést töretlenül és csüggedetlenül elhordozni.
Már ebből is kitünik, hogy érdemes erre az igére felfigyelni, 
mert ugyen ki nem ismerkedett volna még meg valamilyen formában 
a szenvedéssel és annak testet-lelket őrlő hatásával?

1.Nos az ut a szenvedés elhordozásához a reménység 
utja. Mégpedig nem olyan reménység, amely komoly alap nélkül is 
megfogódzik minden szalmaszálban, hogy jobbra fordul minden, ha
nem elvárása a bizonyos megszabadulásnak minden tehertől, 
amelynek csalhatatlanul máris kibontakoznak a körvonalai.
Persze , nem itt a földi tér keretein belül, hanem azon tul, 
egy másik világban. Az a reménység, amelyről az apostol szól, 
nem azon a bizonyosságon alapszik, hogy itt fordul jóra min
den, hanem azon, hogy ott vátlja fel a szenvedést határtalan 
boldogság, szó szerint pedig igy hangzik: "Azt tartom, hogy 
amiket most szenvedünk, nem hasonlithatok ahhoz a dicsőséghaz, 
amely nékünk megjelentetik”. Más szóval: vár másik olyan dicső
ség, olyan fény, olyan megkönnyebbülés, olyan felmagasztaltatás, 
amelynek nagysága mellett eltörpül minden sötétség, minden 
gyalázat, minden fájdalom és megaláztatás, ha még olyan gyöt- 
relmes mértékben kellene is itt elszenvednünk azt. És ezt az 
az apostol mondja, aki különösen a 2. korintusi levél szerint 
megismerkedett a testi és lelki szenvedés olyan változatos, po
koli formáival, mint nagyon kevés ember, hogy mégis a nyomor- 
gattatása, , megtiportatása emlékeit idézva is
boldog daccal igy tudott szólni: "Azért nem csüggedünk!” /2.Kor.4/- 
annak az volt az oka, hogy minden nyomorúságán látta
annak a dicsőségnek fénysugarait, amelyet szeht bizonyossággal 
remélt. Sz a reménység tehát a szenvedés elhordozásának a titka! 
Minden azon fordul meg, mi igézi meg látásunkat, min tapad a 
szemünk. A földi szenvedés-e, vagy a dicsőség az örökkévaló 
világban. A földi örömök-e, amelyeket kevesen nélkülözünk, 
vagy a ránk váró mennyei öröm. Vajjon Testvérem, keserüséged 
nehéz sorsod miatt, elerőtlenedésed terheid alatt nem onnan van,
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hogy a reménység nem jelent számodra igezi értéket, legfeljeb b  
ugy huzódik meg a háttérben, hogy persze, hogy reméled, hogy 
nem maradsz majd kivül a mennyország örömén sem, ha majd itt  
lent a lehetőség szerint kijutott neked minden sóvárgott öröm.

2./ Pedig ha reménykedésünk sulypontja áttevődik oda, ahol 
az apostol szerint lennie kell, akkor megoldódik számunkra a 
szenvedés teljes földi létnek nehéz titka is. Akkor alázatosan 
szégyeljük sok panaszkodásunkat a magunk nyomorusága miatt, mert 
meglátjuk, hogy a szenvedés az egész teremtett világ sorsa. Az 
a szenvedés az apostol szerint abban foglalható össze, hogy az 
egész teremtett világ hiábavalóság alá vettetett és a rothadan- 
dóság rabságában szenved. A hiábavalóság kifejezését talán akkor 
értjük meg legjobban, ha arra gondolunk, hogy valami szörnyü átok 
van itt embernek, állatnak, növénynek, mindennek a létén, 
amely miatt rossz minden lét, rontott minden öröm, meddő minden 
vágy tökéleteség után és megoldatlan ezer titok. És ami legin
kább süti rá ebben a teremtett világra a hiábavalóság bélyegét, 
az a rothadandóság, a mulandóság rabsága, amelyből nincs kiut, 
amelynek áldozatul esik minden, ami szép, ami boldogit, ami él. 
Erről felesleges sokat beszélnünk. Mennyi sóhajunk szakadt fel 
a szivünkből pontosan ebben a formában:"minden hiábavaló" - és 
hogy hány könnet sajtolt ki a szemün kből, hogy itt minden mulan
dó, minden öröm, mindenki, aki él, ezt ugy-e, egyikünk sem tudná 
megmondani. És az igére teremtett világon van rajta a hiábavalóság 
és rothadandóság nyomorusága, ez tárul az apostol elé kitágult 
látókörében. Alatta sóvárog és fohászkodik, azaz 
vágyik szabadulás után az egész teremtett világ és nyög, sóhaj
tozik a kin alatt. Tisztán látja azt az apostol és meg fogjuk 
látni mi is, ha nem köt le önzésünkben a magunk szenvedése és 
észrevesszük akárhány lenézett, oktalan állat szemében a mélysé- 
séges szomoruságot, fülünkbe hasit az életét féltő állat rémült 
sikolya, megráz a lábunk alatt vonagló féreg vergődése és szo
moruságot érzünk felénk áradni a hervadó virág haldoklásából.
Aki egyszer megérti, amit az apostol megértett, a teremtett vi
lág sokszor néma,sokszor siró szomoruságát, az megcsendesedik 
lázadásában, mert részvétre inditja az egész teremtett világon 
végigsuhanó sóhajtozás: részvétre inditja és szinte testvéri 
szeretetre, sokkal szere tetteljesebb bánásmódra, mint amilyen-
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nel különben olyan fölényesen kezeljük azt, ami nem hozzánk ha
sonló. . . ?  . - És hogy meg kell, hogy alázzon az a felismerés,
hogy az egész teremtett világ nyomoruságának mi emberek vagyunk 
a szerzői. Alája vettetett, nem önként, hanem miattunk, a bününk 
miatt. Az Istentől elfordulás első szörnyü megvalósulásakor 
hangzott el a boldog harmóniában élő teremtett világban a haragos 
isteni szó: " Átkozott legyen a föld te miattad" /I .Móz .3,17/: 
azóta nemcsak: az ember szivében van ott a tövis, hanem tövis 
és bogáncskóró éktelenkedik és sebez a természetben is. Értelmünk 
megtorpanik a titokzatos összefüggés előtt, amely az ember és az 
egész teremtett világ között fennáll. Amikor fellázadt Isten 
ellen, megszünt paradicsomnak lenni a paradicsom is. A zavartalan 
boldogság helyett szenvedésteljes életet készitett  magának, amig 
ez a teremtett világ fennáll és szenvedést zuditott erre az egész 
teremtett világra is. Titokzatos összefüggés. Megaláz. A magunk 
emberi szenvedésében is, amelyet a bün szerzett. A teremtett világ 
sze vedése előtt is, amelyet az ember büne szerzett.

3./ A titokzatos összefüggés egyszersmindenkorra fenn
áll. Mindaddig, amit be nem teljesedik a végső szabadulás remény  sége... A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjele
nését. Amikor majd a végén a megváltottság fénye keresztül tör 
az Isten fiain, és lehull fölük minden gyarlóság, bün, szánandó 
gyengeség, amely itt a földön őket is elékteleniti, akkor majd a 
teremtett világ is megszabadul a hiábavalóság és rothadandóság r 
rabságából. A vágyat ezután a boldog állapot után hallja az apos
tol sóhajtozni mindenben, ami van. És ugyanaz a vágy ál őbenne is, 
a nyomoruságot elnyelő dicsőség utáni vágy. "Maguk a Lélek zsengé- 
jénak birtokosai, mi magyunk is fohászkodunk magunkban, várván 
a fiuságot, a mi testünknek megváltását". A fiuságot várják az 
Isten fiai. Nem mintha nem volnának máris azok. Keresztyén hi
tünknek éppen ez a legdrágább biztatása, hogy Isten Krisztusért 
gyermekévé fogadott, akik minden körülmények között bizonyosak 
lehetnek javukat akaró atyai szere tetéről. Épen ez a bizonyosság 
teszi elhordozhatóvá az életet, sok-sok bűnünk ^adatát is. De 
fiúságunk ellenére is rabjai vagyunk a hiábavalóságnak, a bün tel
jes legyőzésére irányuló minden veritékes küzdelem
hiábavalóságának is, a mulandóságnak is és a mindezzel együtt 
járó szenvedésnek is. Majd a dicsőségben teljes lesz a fiuság, 
a szabadulás minden rabságból és nyomoruságból.



4./ Ez a reménység az, amely éltessen. Élhet azon- 
nan csak azokban, akik a Lélek zsnegéjének birtokosai, akiket 
a Lélek gyermeki hitben összefüzött Krisztussal és Általa a 
mennyei Atyával. Közülünk is csak azokban. Azért valószinü, hog- 
egyikben- másikban csalódást jelent, amit hallottatok. Jötte
tek, hogy biztatást kapjatok, hogy Isten megujit szenvedéstek- 
ben. Biztatott abban is, mert irgalmas
és kegyelmes. De mégis azt hallottátok, vessétek reménységteket 
a végső dicsőségbe is akkor el tudjátok hordozni terheteket.
Nos, ne nyugodjatok bele csalódástokba. Kérjétek a Lélek± 
erejét, kérjétek igaz, erős hittel. Majd tudjátok ti is valla
ni: "Mert tudom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlithatók 
a dicsőséghez, amely nékünk megjelntetik". És ebben a remény
ségben megerősödnek roskatag térdeitek, megerősödik a szivetek!

Ámen!
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