
Halál, feltámadás, örökélét.

5 előadás a rákosligeti templomban, 1949.november 8-12.

Az elmul t  hetekben egy n ógrádi faluban jártam, A vasárnap dél- 
utáni szolgálat után kollegám végigvezetett a falun s azután az őszi 
napfényben fürdő nógrádi dombokra hágtunk fel, hogy gyönyörködjünk a 
kilátásban. Az egyik domb a l j á b a n  hangos zokogásra lettem fi-
gyelmes. Valaki felettünk keservesen sirt. Kérdésemre kollegám adva 
meg a választ. A gyülekezet temetője ennek. a dombnak a hátán terül el 
A minap temette egy özvegyasszonynak 22 éves leányát s mint mondotta, 
bizonyosan ő zokog a frissen  hantolt sir felett.

Ime a halál! Ismerjük jól az arcát. Ahová lép, a szemekből 
könny fakad és zokogás. A lelki fájdalom mellé pedig igen sokszor o- 
da telepszik az anyagi gond, amit a gyülekezet tisztviselői özvegyei- 
nek nem kell külön ecsetelnem.

Életünknek e g y e t e m e s ténye a halál. Már a latin köl- 
tő Horatius is ezt mondja: "Mi a  halálé vagyunk is minden ami a m i- 
énk." 3000 esztendővel később  a magyar költő is igy szól: "Ez a vi-
lág, e földi élet. Mi más az ifjunak s vénnek. Előbb arany, utobb 
csak talmi. S a vége az, hogy meg kell halni."

Olvastam, hogy egy afrikai törzs nem birta már elviselni a ha-
lálnak a tényét. szabadulni szeretett volna attól a hatalomtól a m i
legerősebb férfiait s soksz or legszebb leányait ragadta él az élők 
sorából. Elhatározta azért, hogy olyan földet keres, amely ismeret- 
len a halál. Két bátor, ügyes embert választottak ki, hogy elindul- 
janak megkeresni ezt a földet. Évek hosszu sora után tért vissza a
két kiküldött. A törzsfőnök előtt megtették a jelentést. Sok földet
bejáratunk, sok népet megismertünk, sokat tapasztaltunk, de olyan föl- 
det, ahol a halál ismeretlen lett volna, sehol sem találtunk.

Az ember élete harc a halál ellen és állandó védekezés a halál- lal szemben. 
Csodálatos küzdelem ez. Aki járt már fehérre festett kórházak mütőiben s akinek szeme 

végigcsodálta a csillogó ezüst mü- szerek tömegét, nem egyszer állapithatta meg boldogan, 
ime mennyi lel- kesedéssel, milyen nagy tudással s mennyi kitartással folyik a 
harc életünk nagy ellensége, a halál ellen. S mi az eredménye ennek a harc- nak? Az életkor 
átlaga jóval kitolódott, meghosszabodott az életünk, gondjaival és örömeivel is egyaránt, 
aki azonban menthetetlen    é- ves korában, 

az a csempés falak közül ma is kikerül a temető ravata- lozójába, mert minden 
harc és minden küzdelem vége mégis csak az: "Contra vim mortis, non est medicamentum 
in hortis." /Halál ellen nincs 
orvosság./

A  

halál egyetemes tényével szemben a világ minden népének önt-datában egyetemes menekülési vágy is él a halál ellen. Egy modern menekülési kisérlet az a felfogás, amely azt hirde-ti: a halál csak átmenet az élet igazi értékeinek megtartásához. Azigaz értékek a nemzet, nép, faj, szabadság stb. Igaz, hogy az egyénmeghal, de él a nemzet, él a nép, vagy az az eszme, amiért áldoztahősi életét. Igaz, hogy Petőfi meghalt azért az eszméért, amit a szi-vében hordozott, a szabadságért. De ez számára, fel nem nevelt fia ésözvegye számára is tragédiát jelentett. Meg kell kérdeznünk hadi-gyeinket, akiknek élete ily korán kettétört s rájuk szakadt az életminden gondjával és hiábavalóságával egyetemben, hogy amikor más ha-sonló koru fiatalasszonyok és családok boldog é l e t é t  
l á t j á k ,  m i  v i -
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gasztalást jelent számunkra az a tudat, hegy bár férjük valahol, ta
lán messze idegenben porlik, de viszont él a nemzet és él a nép.

A menekülési vágynak egy másik formája az, mely ugy igyek
szik elvenni a halál fullánkját, hogy megmagyarázza. A halál hozzá
tartozik az életünkhöz, természetes ami természetes, nem lehet fé
lelmetes és az igy jó. "Az ember talán nem veszi észre, hogy tető
től talpig, kivül és belül, maga is százszoros halálban jár. Növé
nyek és állatok éltek azért, hogy számára ruhává és eledellé legye
nek naponta; maga az ember mindennap meghal és megu jul izenkint az 
anyagcsere tüzében.". Bizonyos, hogy ez igy van, mégis a nagy cini
kus és gunyolódó Voltaire a vagyona felét igéri az orvosoknak azért, 
hogy életét legalább egy félórával meghosszabbitsák. Reviczky igy 
versel: "Beteg vagyok, de már belenyugodtam." Kár, hogy aggoniája 
történetét nem irhatta meg. Barátai, akik végignézték haláltusáját, 
azt mondják róla, hogy rettenetes düh és harag élt benne és lázadó- 
zás a halál ellen, - mert a halál nem természetes. Egy fiatal asz- 
szonyt gyóntattam, tüdeje már alig volt. Szenvedéstől elcsigázott 
arccal és könnybelábbadt szemmel suttogta felém: ugy szeretnék még 
élni. Ez a természetes. Mennyire igaza van Madáchnak, amikor azt 
mondja: "Mily könnyü kacagni ott az értelemnek, hol a szivek  megre
pednek.

A halál elől való meneküléshez tartozik lényegében a theo- 
sophia, az antroposophia, a lélek vándorlástana.

A buddhizmusban a lélek vándorlás tana a maga teljes szép
ségében virágzik ki. Ugy tanitja hiveit, hogy az ember három nyo
moruságnak van alávetve: születés, öregség, halál. Ebből a nyomo
ruságból van szabadulás. Az ut- a tudás és a vágytalanság. Tudniil
lik igy szabadul meg a lélek attól, hogy ujjászülessék és eléri a 
nyugalomnak, a nirvánának a helyét. I gy az erkölcsi tökéletesedés 
volna az ut, amely a győzelemre vezet a halálon.

Ezek menekülési kisérletek - és az ezekhez hasonlók - mind 
hajótörést szenvednek azon az egyszerü  tényen, hogy a halál győz.
Győz nemcsak az egyén felett, de győz az egész mindenség felett. A 
temrmészettudós, a fizikus, kémikus, a világ processzus végét azzal 
fejezi ki: a halál győz. Gondoljunk itt arra a pompás jelenetre, a- 
melyet Madách as Ember tragédiájának eszkimó jelenetében rögzitett 
meg: a ma még forró Szaharában, akkor már vastag jégpáncél és hóta
karó alatt halt meg a természet a jégkunyhója körül egy-két eszkimó 
panaszkodik azon, hogy sok az eszkimó és kevés a fóka.

Az elmondottak mind azt bizonyitják, hogy a halál kérdésé
vel szemben nem lehetünk közömbösek. Nem vehetjük le a napirendről 
ezt a kérdést. Igaz, hogy sokan aszal intézik el az egészet: szület
tünk, hát meg is halunk. És eszel mindennek vége. Ezeken as estéken 
helyezzük a halál kérdését a Szentirás tanitásának fényébe és keres
sük ezt a feleletet, amelyet a Biblia ed erre a végül is mindannyi
nak számára időszerüvé váló problémára.

Első kérdésünk as lesz ma este, mi, vagy ki az, akire a ha
lál vár?

I.
Mi az ember? Pusztán anyag, vagy több ennél? Ha csak anyag 

és a lelke sem más, mint agyi össsfunkció, akkor tegyük le a fegyvert 
a halál előtt, a halál megsemmisitő hatalmáé a diadal. Ha az ember 
nem több, mint egy az állatok sorában és szellemi világ nem létezik 
s így az ember nem is tartózhatik ehhez a szellemi világhoz, akkor - 
reménység nincsen. Ha az ember nem más, mint "konyhánk gőze", akkor 
elpárolog s eszel mindennek vége.



Bizonyára vannak, akik ugy gondolkodnak, csak azt hiszem, a- 
mit látok. A lélek nem látható, ezért a halál sem probléma,legfeljebb 
keserves.

Nem tölthetjük időnket vitatkozásssál. Egy kínai mese jut e- 
szembe, a teknősbékáról. A tengerpart közelében egy kutban teknősbé- 
ka élt, elzárva a napfénytől, a tenger végtelenbe vesző horizontjától,
a szabadságtól és a mérhetetlenül kitárulkozó égtől. Egy dagály al
kalmával egy teknősbéka sodródott be a kutba, lelkesen magyarázta a 
jövevény a kut lakójának, hogy mi a tenger, mi az ég. Mi a napfény, 
mi a szabadság, mi az igazi élet. Kutban élő társa azonban csak a fe
jét rázta és egyre csak azt hajtogatta: Mindez pedig nem igaz. Ne vi
tatkozzunk, ugyis kár az időért, inkább hallgassuk meg Bibliánkat.
Hit mond rólunk? A kinyilatkoztatás azt mondja rólunk, hogy mi Isten 
örökkévalóságra teremtett gyermekei vagyunk. Olyan világban élünk, a— 
melyben sokkal több a csoda, "mint amit a mi tudálékosságunk megért
het.” Sokkal több valóság van világunkban, mint amit mi érzékelni tu
dunk. S mi ennek a csodálatos világnak vagyunk csodálatos teremtményei. 
Az ember nem gép, hanem élő lélek, a lélek nem a test terméke, hanem u 
ra, összetartója és hordozója a testnek.

Egy-két bizonyság arról, hogy ebben a világban sok olyan 
lóság van, amit nem látunk és mégis létezik. Pl. puszta szemünkkel 
csak a szivárvány szineit látjuk, pedig van a violán és a vörösön tul 
is szin, csak nem látja a szemünk. A fény kezdődik 4oo billió rezgés
sel és végződik 700 billióval. Innen és tul nem látható a fény, de ez 
sem jelenti azt, hogy nincs. Emberi fülünk csak olyan hangot tud fel
fogni, amelynek rezgése 16-2o.ooo-.ig tart. De ez nem jelenti azt,hogy 
mélyebb és magasabb hang is még.

Csodálatos teremtmény az ember. Ha gép volna csak, vagy szer
számos állat, érthetetlen volna az életünk. Képzeljük el, hogy két em -  
ber találkozik az utcán. Ez a mondat hangzik az egyik ajkáról a másika 
felé: Fiam ma délelőtt 11 órakor meghalt. Mit vált ki ez a közlés a 
hallgatóból? Részvétet, egy-két meleg baráti szót, kézfogást és semmi 
több. S most képzeljük el, hogy ez a mondat igy hangzik el: Fiad ma 
délelőtt 11 órakor meghalt. Tehát csak egy betü-különbség van a köz
lésben s mégis mi lehet az eredménye? Egy gyengébb idegzetü ember ösz- 
szeesik ennek a hirnek a hallatára. Hogy lehetséges ez, ha csak felve
vőgépek állnak egymással szemben. Egy betü különbség hogyan válthat ki 
ennyire különféle hatást? Ugy, hogy az elhangzott mondat nemcsak a 
hallgatónak a füléhez hatolt és meginditott égy hallási folyamatot,ha
nem ugy, hogy az illetőnek a szivéig hatolt és meginditott egy lelki 
folyamatot, amelynek következménye lehet egy testi jelenség, sáppadás, 
ájulás.

Beszélhetnénk a beszéd csodájáról, a fantáziáról. Egy pil
lantás ebbe a csodálatos világba, amelyet magunkban hordozunk, nemcsak 
az emberi lélek mélységeit és nagyságát mutatja meg, de - és az Alkotó 
nagyságát is. Csak az emlékezőképességgel foglalkozzunk néhány pilla
natig. Az emlékezet tisztán lelki jellegü valami. Tény az: 1/ minden, 
ami velünk történik, nyomot hagy bennünk. 2/ Alkalmilag es ujra a z ön
tudatba idézhető és 3/ ebből semmit nem látunk és hallunk s mégis meg 
van. Hogyan volna ez lehetséges akkor, hogyha - mint az orvosok állit
ják - bennünk 3-4 hónap alatt minden agysejt kicserélődik. Hol marad
nak meg az emlékezés képei? Miért nem pusztulnak el az elpusztuló sejt
tel? Csak egy feleletet tudunk adni, mert ezek a képek a lélek tulajdo
nai.

Hogy nem vagyunk állatok, hanem emberek, vagyis Isten különös 
teremtményei, akiket Isten örökkévalóságra teremtett, azt igazolja az 
is, hogy ezen a világon egyedül az ember uralkodik. Egyre jobban lát
juk, hogyan lesz urrá az ember a természet erői felett. Az ember repül.
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Hihetetlen szinte az a körülmény, hogy ma 11 óra alatt Európából Ame-
rikába lehet repülni.

Hihetetlennek látszik, hogy több, mint ezer méteres mélység
ből kincseket hoz fel az ember a földből és hasznositja a maga javá
ra. Hihetetlen, hogy nagyobb meleget tud csinálni, mint amit a termé
szet produkál és sokkal nagyobb hideget is. /Cseppfolyós haelium / Az 
embernek rádiója és televiziója van, belelát a világba, kikémleli a 
titkait. Képzeljünk el egy olyan világot, amelyben minden 12 millió- 
szor kisebb. Ekkor a föld átmérője csak 2 méter, a levegő vastagsága 
2 cm, az ember 1 miliméternek a 6 ezred része és nem tud 1 miliméter— 
re felemelkedni. 3 millió kilóméterre van az első állócsillag, 3o mil
lió kilóméter a Sarkcsillag, amely tulajdonképen 2 csillag s a kiseb
bik csillag utja a nagyobb körül 7200 esztendő. Ezt mi mind tudjuk 
kémleltük, kiszámitottuk, mert valójában csodálatos teremtménye az em- 
ber az Istennek. Igaza van a Zsoltárosnak: "Kevéssé tetted, őt kisebbé 
az Istennél." /8.Zsolt.6.v./

Ez a csodálatos teremtmény maga fölött nem képes uralkodni. 
Ismét a Zsoltárnak van igazat "A mi-esztendőink napjai 7o esztendő, 
vagy ha legfeljebb 8o esztendő." /90.Zsolt.10.v./ és eljő a vég és az 
embernek nincs hatalma arra, hogy megtartsa a maga életet. Az anyagi 
világon urrá tud lenni az ember, de nem éli túl.-Ordas .és Géderlak kö - 
zött van egy 400 éves nyárfa a Duna partján. Hány nemzedék pusztult 
már el azóta, hogy egynyárfa él. Látta a törököt s azok, akik akkor 
puszta életüket mentették a janicsárok élől, már rég meghaltak , az em
ber rég elpusztult, a nyárfa még mindig áll. Kaliforniában a wawona- 
fák 120 m magasra nőnek és 4000 évet éltek már meg. Az európai ember 
nem is sejtette, hogy Amerika a világon van, amikor ezek a fák már ö- 
reg fák voltak. Igen, az ember ur a természet felett, de nincs hatal
ma a maga élete felett. Igazat mond a Zsoltáros, amikor igy szól: "É
letem ideje kezedben van." - De az élők is felülmulják az embert. A 
flegmatikus teknősbéka 300 esztendőt él átlag. Az ingerlékeny fakóke
selyü,pl a schöabu n n i, 118 esztendőt élt. A teremtés koronája azon 
kisérletezik, hogy életét valamikép meghosszabbitsa, de nem birja a 
versenyt a teknősbékával. Meg kell. halnia, nem akkor, amikor akarja, 
hanem amikor halála órája elrendeltetik. - Miért? Miért? Miért?

Bibliánkkal a kezünkben igyekezzünk feleletet adni ezekre a 
m i é r t - e k r e.

II.
A miértekre a tudomány feleletet adni nem tud. Ennek a cso

dálatos teremtménynek, -aki ura a világnak, ura a természetnek, szol
gálatába állitja annak erőit,, alakitja az anyagot,-meg kell halnia. A 
zért, mert a bün zsoldja a halál. /Róm.6:23/ A Szentirás felelete ez. 
Kinyilatkoztatott isteni igazság ez. Isteni intézkedés következtében 
áll be a halál. Mert Isten szuverén ura a mi életünknek. Ő rendelke
zik felettünk. Ezékiel 18:4-ben ezt olvassuk: "D e minden lélek enyém 
ugy az Atyának lelke, mint a Fiunak lelke enyém; amely lélek vétkezik, 
annak meg kell halni." Vagy olvassuk Jób 12:10-et. Azt olvassuk, hogy 
Isten az, "Akinek kezében van minden élő állatnak a lelke és minden e- 
gyes embernek a lelke." S ugyancsak Jób mondja:/l4:5./ "Nincsenek-e 
meghatározva napjai, az ő hónapjainak számát Te tudód; határt vetettél 
neki, amelyet nem hághat át."Ezek szerint a halál nem természetesen,ma 
gától következik el s még csak nem is a vak végzet okozza, hanem Isten 
fizet a halállal, a bünben élő embernek. Valami történt, ami miatt az 
ember meghal és ami miatt az egész világon halál törvénye alatt nyög - 
és ez a bün.

Azért, mert bünösök vagyunk h  a  t  o  t  t   e l   a   h  a  l  á  l 
m i n d e n  e  m  b  e  r  r  e. /Róm. 5:12-21./ "A bün egy ember által jött 
be a világra, és a bün által a halál és akképen a halál minden emberre



elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek.- "A halál fullánkja a bün", 
mert ott, ahol a bün uralkodik, ott nincsen Isten s ahol nincs Isten, 

ott nincs élet csak halál. Mert a Szentirás szerint "Isten az egye 
düli, akinek élete  van önmagában," Ő az. "Akinél van az élet forrá 
sa", Aki "életed ád a nemzetségeknek", Ő az. Aki teremt, Ő az, Aki 
elveheti és visszaadhatja az emberek lelkét, ha Ő elvenné leheletét 
elhervadna minden test. /V .ö: Ef.2:5, Róm.7:10-11., I.Ján.3:14. 
Zsolt,36:10 , Zsolt.104: 29-30., Ezs.41:4., Jób 34:15./

Ime az ember és a halál. Csodálatos teremtmény az ember ö 
rökkévalóságra van teremtve. Uralkodik a világ felett, legyőzi a 
természetet s őt legyőzi a halál. Bünének zsoldjaképen Istentől kap
ja. Mert az ember meghal a bün miatt. Isten haragja miatt. Azt kapja 
meg, amit bün miatt megérdemel. Ezt vesszük el, én is és te is. Bü
nünk zsoldja lesz a halálunk.

De még mélyebbre kell néznünk, azt kell most már megkérdez
nünk, hogy ha a halál a bün zsoldja, mit jelent közelebbről most már 
az, hogy ez a halál az én halálom.



Az én halálom.

Tegnap este a halál kérdését a Szentirás fényébe állitottuk. 
Arra a feleletre jutottunk, hogy van Istennek egy csodálatos teremt
ménye, aki eszével kikutatja a világmindenség titkait; hatalma alá 
hajtja a természet erőit, de tehetetlen, a közönséges fánál, a fakó
keselyünél tehetetlenebb a halállal szemben. Előbb-utóbb, nem amikor 
ő, hanem amikor a Teremtő akarja, eléri a halál órája. Mert a bün 
zsoldja a halál. Értelmünkkel felérhetetlen katasztrófa történt egy- 
szer. Egy ember által bejött a bün erre a világra és a bün következ
tében elhatott a halál hatalma minden emberre. Isten intézkedése a 
halál, amellyel megfizet az embernek a bünéért. Zsoldot ád s a zsold: 
a halál.

Igy érkeztünk el odáig, hogy nekünk még mélyebbre kell tekin
tenünk. Azt kell kérdeznünk, mit jelent egyénileg számunkra az ,hogy 
megkapjuk a bün zsoldját, tehát teljesedik rajtunk a halál. Innen in
dulunk ma el s amit Isten segitségével elmondani szeretnék, ez  a ci
met viseli: a  z   é  n   h  a  l  á  l  o  m .

A berlini nemzeti képtárban Spangenberg festőnek van egy szia
bolikus képe. A kép cime: der Zug des Todes. /A halál diadalmenete./
A halál csengőt rázva megy az emberek között. Igen nagy sereg követi 
őt. A követők között vannak gyermekek, akiknek kezében ott a mezei vi
rágból font koszoru , amit játszás közben kötöttek. De megszólalt a 
csengő, a játék abbamaradt és bár gondtalan életük boldog mosolya még 
az arcukon volt, a halál nyomába kellett szegődniük. Van e kisérőse
regben katona is. Kezében a fegyver. Megjárt talán száz csatát, de 
egyszer számára is megszólalt a csengő és ekkor ő is beállt a halált 
követők sorába. Láthatunk a képen fiatal leányt is , akinek esküvői ke- 
szorut kötöttek és aki oltár helyett a ravatalra érkezet... Vegyesen, 
fiatalok, öregek, előkelőek, egyszerü emberek, mennek a halál után... 
Fejük felett" károgó varju t hirdetik az enyészet, a halál diadalát.—  
Az ut szélén egy öreg özvegyasszony nyujtja ki vágyakozva kezét az el
haladd halál felé, de most hallgat a csengő, a halál továbbmegy, ő még 
nem állhat be azok sorába, akiknek csengettek már.

 A mi halhatatlanná vált Ady Endrénknek is van egy verse, amely 
ezt a cimet viseli:

A halál lovai.
Holdvilágos fehér uton,
Mikor az égi pásztorok 
Kergetik,felhőnyájakat,
Patkótlanul felénk, felénk 
Ügetnek a halállovak.
Nesztelen, gyilkos paripák,
S árnyéklovagok hátukon 
Bus, néma árnyéklovagok.
A Hold is fél és elbuvik,
Ha jönnek a fehér uton.
Honnan jönnek, ki tudja azt? 
Az egész világ szendereg; 
Kengyelt oidnak, megáldanak, 
Mindig van szabad paripa,
S mindig van gazdátlan nyereg.



S aki előtt megállának
Elsáppad és nyeregbe száll 
S fehér utca nyargal vele 
Holdvilágos éjjeleken 
Uj utasokért a Halál.

Igen! Egyszer mindenki számára megszólal a csengő egyszer mindany- 
nyiunk előtt megáll az üres nyergü paripa és elsáppadtunk, egészen 
fehérre sáppadunk és nyeregbe szállunk.

Mit jelent számunkra ez a pillanat? Mi az én halálom?
Mielőtt erre felelnénk, közbevetőleg - nem mintha lénye

ges, vagy döntő volna - ugy érdekesség kedvéért hadd mondjam -meg 
azt, mit mondanak a pillanatnyi halálról azok, akik a halál bioló-, 
giai oldalával foglalkoznak. Azt mondják, hogy pillanatnyi halálról 
nemigen lehet beszélni. A legritkább eset, hogy azt .m?mdhassuk vala
kire, szörnyethalt. Az bizonyos, hogy a szivizom munkájának megszün
te jelzi, a halál beálltát. Ezzel azonban nem vált munkátlanná a sziv 
Orosz tudósok megállapitották, hogy a halál beállta után 24 órával 
37 fokos sósoldatot fecskendezve be a szivbe, megindult a szivizmok 
munkája. Nem tartott sokáig, talán egy óráig csupán, de mégis élet- 
rekelthető volt a sziv.— - Azt mondják, hogy először az idegsejtek 
pusztulnak el a utoljára hal ki az öntudat, mert a léleknek az utol- 
só percekben fantasztikus erejü munkaképessége van. Akik a halál kü- 
szöbéről visszasodródtak az életbe, azt mondják, hogy pillanatok a
latt öntudatuk végigélte életüket. Nem bizonyit a léleknek ez a funk
ciója amellett, hogy a lélek önálló valóság és nem agyi összfunkció? 
Hiszen azt várnánk, hogy egy széteső testben a lélek is a szétesés 
állapotában van. Mégis, mikor valaki már általános testi, fizikai le- 
romlásban van, utolsó óráiban értelmesebben és világosabban lát, érez 
és gondolkodik, mint azelőtt éveken keresztül. Hogyan lehet ez? Csak 
ugy, hogy a lélek funkciója független a materiális, feltételektől. 
Mennyi igazság van a mi falusi embereink magatartásában, akik sokszor 
igen mélységes áhitattal állanak meg halott hozzátartozóik holtteteme, 
körül, mert ugy gondolják, hogy a lélek ott időzik a porhüvely mel
lett.—  Nyári Pál, pécsi református lelkész jegyez fel egy klinikai 
esetet. A halottas kamrában holttestet vetkőztetett az egyik szolga. 
A halott nyaka felé nyult, mire a halott mindkét keze felemelkedett
A nyakához kapott s csak azután esett vissza tehetetlenül a keze. A 
pénzes zacskója volt a nyakába akasztva.-—  Takoró Géza newyorki lel
késznek volt egy aggonizáló betege, aki már 24 órája nem volt magá
nál, de idegesen morzsolta az ujjait. Az orvosok nem tudtak rájönni 
mi lehet ennek az oka. Betegágyához megérkező fia adta meg a magya
rázatot. Azt mondotta: Adjanak csak pénzt a kezébe! Egész életében 
dollárjait számolta. S amikor kezébe adtak egy dollár bankjegyet,ki 
simultak görcsösen mozgó ujjai s szép csendesen meghalt.

Ismétlem, ezeket inkább csak azért mondtam el, mert érde- 
kességok és lényegében nem tartoznak a mi kérdésünkhöz s mi is az én 
halálom. Jó azonban, ha tudjuk, hogy a halál, legritkábban pillanatok 
müve s életünk nem ugy alszik ki, mint a villanykörte, amikor átfor
ditjuk a kapcsolót.

I./ Térjünk vissza felvetett kérdésünkhöz, mit jelent szá
momra az én halálom. Az Ige tanitása szerint először is ezt a fele
letet kapjuk: a halál az én szá m o m r a  az én életem teljes megsemmisü- 
lését jelenti.

Olyan sulyos tétel ez, mely nem kedves a fülnek és 
még kevésbé kedves a szivnek. De az a Szenti rás szerint való igaz
ság. A halál az é n teljes megsemmisülését jelenti. Egy hivő orvost 
ezt irja: Nemcsak testünk, de lelkünk is megpihen. Gond nem kinozza, 
zavaró gondolat sem, sem semmilyen világi fájdalom. El nem veszti



nyugalmát és semmilyen bün nem kisérti többé.- És ezen a ponton egy 
nagy kérdést kell egészen világosan látnunk. A bibliai kinyilatkoz
tatás szerint nem csupán a lelkünk az É n. Testem, hajam, kezem , 
lábam, tekintetein, ugy ahogyan most itt állok a Testvérek előtt, igy 
nagyok én É n. Tehát mindenestől vagyok én és mi nem is tudunk ma
gunkról másképen csak igy, ahogyan vagyunk. Ki tud magáról csak ugy, 
mint pusztán lélekről, vagy pusztán értelemről, vagy semleges öntu
datról? Mi csak ugy tudjuk magunkat elképzelni, ahogyan vagyunk. Ez 
a kéz és az a test énhozzám tartozik és ezekkel együtt vagyok én Én. 
És ha nem vagyok ebben a testben, akkor nem vagyok Én, nem vagyok em
ber.

Két hamis illuziótól kell megszabadulnunk.
Az egyik az a szélsőséges felfogás, amelyik azt vallja, vagy 

ugy látja, hogy a koporsóba belehelyeztem az embert, aki meghalt. Ez 
nem igaz. Csak azt helyeztem el a koporsóba, ami az emberből mint por 
és hamu megmaradt. Valaki kiszámitotta, hogy egy ember anyaga kb 100 
forintból kikerül, mert ezen a pénzen toeg lehet venni mindazokat az a- 
nyagokat, melyek belőlünk a földbe kerülnek: viz, salétrom, mész, 
szén... mindaz, amiből a testünk felépül. Teljesen hamis látás az, a- 
mely szerint mi eltemetjük az embert. Nem temetjük el az embert, csak 
azt, ami belőle porból vétetett. Ezért hamis illuzió az, ha igy szó
lunk: kimegyek a férjemhez, vagy gyermekemhez q temetőbe. Mi pedig 
sokszor vagyunk a hamis illuziónak az emberei. Sirjaink is ugy van
nak megcsinálva, hogy ágyszerüt mutatnak. S mi könnyen esünk abba a 
képzelgésbe, hogy ott fekszik és alszik a mi kedves halottunk. Maga
mat is rajta-kaptam a hamis illuzión. Egy alkalommal egy nagy német 
temetőben jártam, ahol krematórium is volt. A kis urnákat, melyekbe 
a megmaradt hamu- és csonttörmelékeket rakták, a kerités falába ha
gyott lyukakba tették, - ez volt az ingyenes hely - s a névtáblával 
zárták el. De akinek pénze volt, vehetett magának sirhelyet. A teme
tőnek ez a része valóban szivviditó látványt nyujtott. Az egyik táb
la csupa begóniával volt beültetve, a másik csupa muskátli, a harma- 
dik valami más szines virággal. De a virágok között szabályos kis 
négyszegletes sirkőlapocskákat láttam. Ez is temető?-kérdeztem. Hát 
hol fekszenek a halottak? A négyzetméteres sirokban a gazdag emberek 
urnái voltak eltemetve. Ime, én először itt ábrándultam ki abból az 
illuzióból, hogy a halottak szén, ágy zerü sirban feküsznek és alusz
nak.

A másik illuzió azt mondatja, hogy eltemettem azt, ami por- 
ból való, de nem ez a lényeges, ami a porból való, hanem az, ami az 
emberben a spirituális. Az emberben az Én. Az Én halhatatlan, önmagá
ban. Sohasem tagadnám a lélek halhatatlanságát, mert tegnap is épen 
azt igyekeztem bizonygatni, hogy nemcsupán a hit, de az értelem számá
ra is világos a lélek önálló létezése. A természet nagy törvénye az, 
hogy a világban semmi sem vész el, legfeljebb átalakul. Ebből az kö- 
vetkezik, hogy a lélek sem halhat meg, nem pusztulhat el, nem semmi
sülhet meg. Csakhogy a lelkem, nem vagyok Én. A görög plátoni filozo
fia azt tanitja, hogy a test a lélek öltönye és jó a léleknek, ha ki
szabadul a porsátorból. Ez azonban nem a keresztyén tanitás az ember
ről. A Biblia tanitása szerint nekem abból igen kevés hasznom van, 
hogy az én lelkem él. Nézzük csak a teremtés történetét. Meg van ott 
irva, hogy az ember két dolog miatt lett emberré. Azért, mert Isten 
formálja, a föld porából és az Ő lelkét leheli belé. Amikor ez a kettő 
e g y ü t t  van, akkor van meg az ember. Amikor a kettő elválik, ak
kor nincs tovább ember. Egy olyan emberéletet elképzelni, amely nem 
testiségben való élet, - illuzió. Én vallhatom azt, hogy a lélek nem 
pusztul el, de akkor ez számára egy más exisztencia. Egy más életfor- 
mát. Ez egy más világ, de nem emberi világ. Ember én igy vagyok,amikor 
mint test, lélek együtt vagyok. Az én lelkem a testiségemben realizá
lódik.
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A halálban megszüntem élni, mint ember Mint Én. A halál 
S2 én bűneim miatt ér engem. A halál tényében világossá válik,hogy 
3 bűn rettenetesen nagy dolog. És hs még olgían rettenetes is,elvi
selni est a bibliai igazságot, akkor is bibliai igazság, hogy Isten 
bűneim miatt elpusztít engem. Bűnei miatt meghal az ember, ffedélyvi
lágával, mosolyával* könnyeivel, érzéseivel, egyéniségével, úgy, a— 
hogyan élt, elpusztul. Ez letagadhatatlan tény. Aki exhumált, as bi
zonyíthatja, hogy az az ember, aki élt, örült, sirt, kacagott, elpusz
tult. Tudom,.hogy sokak számára es rettenetesen kemény igazság. Be 
Isten mondotta: bűneid miatt halálnak halálával halsz.

II./ Az én halálomról az a Szent Irás második mondaniva
lója, hogy k  é  t  f  é  l  e halálról beszél: Biológiai halálról és 
erkölcsi halálról.

A biológiai halálról tudjuk, hogy ez az élet megszü- 
nése. A sziv megszünik dobogni. Valószinünek kell tartanunk azt,hogy 
az életnek valamiképen való megszünése a bün nélkül is meg lett vol
na, ha az ember bünbe nem esik. A helyzet ugyanis az, hogy az ember 
bünbe esett. Ezért a halála egészen más, mint egy állatnak a kimulá
sa. Luther azt irja, hogy az állat kimulása természet szerint törté
nik, de az ember halála nem természetes, mert az ember nem sorolható 
bele az állatvilágba. A Szent Irás azt mondja, hogy az ember a bünei 
miatt halott. Halott akkor, amikor e bünben van. És az erkölcsi halál. 
A szivizmok elfáradása, a biológiai halál beálltakor csak nyilvánva
lóvá lesz. Az a tény, hogy az ember a bün miatt halott. Példának ve
hetjük, a sztálingrádi és az elameini csatákat. Ekkor dőlt el a há
boru. Mi mégis mosolyogtunk azon, hogy a nyugati hatalmak és a Szov
jetunió vezető emberei összeültek annak a kérdésnek megtárgyalására, 
hogyan rendezik be Európát a háboru után. Minden okos tábornok tudta, 
hogy eldőlt a háboru . A katonák nem, azok hullottak egyre a pusztitó 
csatákban. 1945.májusában lett nyilvánvaló az, ami már 1943-ban el- 
dőlt.—  A Szent Irásban Jézus azt mondja azoknak, akik őt követni a- 
karják, ne nézzenek hátra és hagyják, hogy a halottak csak temessék 
el a halottaikat. A"Tékozló fi" apja is azt mondja: örvendezzünk és 
vigadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott. Igen, aki nem hisz 
az Isten Fiának, az halott. Az ilyen erkölcsi halálnak nyomoruságát 
és valóságát nem egyszer érezzük. Nincsenek-e emberek, akikből egye
nesen árad egy holt embernek dermesztő lehellete és akikre már nem 
tudunk mást mondani, minthogy elvesztek az Isten számára.

Tehát a Szent Irásnak a második mondanivalója az én ha
lálomról, hogy én nem akkor halok meg, amikor megáll az én szivem do
bogása, hanem amikor hitetlenségben élek. Elzárom szivemet az Isten 
kereső szeretető elől. Mikor a testen biológiai halála elkövetkezik, 
akkor csak nyilvánvalóvá lesz, hogy én már reges régen megszolgáltam 
a bünnek a zsoldját. S magam is, más is megláthatja, hogy én a halá
lé vagyok.

III./ A harmadik, amit ma el szeretnék mondani az"én ha
lálom"-ról az, hogy az ember számára a halálnak minden más teremtmény
től különböző jelentősége abban is meg van, hogy az embernek h a - 
l  á  l  t  u  d a t a van. A haláltudat hozzátartozik az életünkhöz.
Senki nem ringatja megát abban az illuzióban, hogy kikerüli a halál 
tényét. A halál-tudat meghatározza egész életünket és életstilusunkat 
is. Mivel árnyéka nagyon is rávetődik életünkre, van. bennünk valami, 
ami azt mondatja, ne törődjünk vele. Figyeljük csak meg, lassan alig 
lesz olyan család, ahol a halálra készülő apa vagy anya vagy gyermek 
utolsó napjai a családban telnének és a család tagjai szeme előtt kö
vetkeznék el az utolsó lélegzetvétel. A fehérre lakkozott, csempézett
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kórházak arra, valók, hogy ezeket a kellemetlen dolgokat elvegyék 
tőlünk. Apáink, anyáink ott edződtek meg haldokló eleink betegá
gya mellett, a modern ember szabadulni akar ettől a látványtól, 
és kórházba küldi meghalni hozzátartozóit. Nem egy embernek esik 
le nagy kő a szivéről azért, hogy neki nem kellett végignézni hoz
zátartozójának aggóniáját, haláltusáját. De, kedves Testvérek ez a 
mai ember nem épen tehetetlensége miatt szerencsétlen akkor, ha 
reá tör a halál. Hol van az a világ, amikor még igy énekeltek a 
halálról: Komm süsser Tod! = Jöjj édes halál! Most rábizzuk hal
doklóinkat a fehérköpenyes orvosokra, a megfizetett ápolókra,csak 
ne előttünk folyjon le a halál ténye. - Nem szeretünk tudomást 
venni arról, amit tudunk. Vagy sokszor cinizmusba menekülünk. Pl 
Párisban egyidőben a halállal való cinikus kacérkodás volt a di
vat. Csak azért, hogy a halál kérdése közömbös lehessen az ember 
számára. Celluloidból kis koponyákat csináltak, a szemgolyók he
lyére voltak betéve a,más, a puder, a kölniviz és ezekhez hason
lók. Öt frankért lehetett venni olyan kis koponyát, ami varrókész
letnek szolgált, sőt volt egy olyan bár is Párisban, amelyet ha- 
lálbárnak neveztek. A villanykörték la koponyácskáknak képzett ü- 
vegburákban égtek, fekete gyászruhás pincérek szolgáltak ki és az 
emberek koporsókon ültek és itták a sört a korsókból, amelyek ko
ponyákkal voltak diszitve. A haláltudatból fakadó cinizmus ez.Meg
vetése az élet misztériumának, kifejezése annak, vanitatum vanitas. 
A haláltudatból fakadt a fáraók esztelen épitkezése, amelyre a rab
szolga zsidókat használták fel, hogy piramisokat épitsenek maguk
nak. Tudták, hogy meg fognak halni és sokszor jelentéktelen kis 
szürke emberüket ezekkel a kőhegyekkel akarták halhatatlanná ten
ni. /Nem furcsa játéka-e a sorsnak, hogy bebalzsamozott testüket 
nagy városok muzeumaiban szemlélhetjük?/ A haláltudat teszi a vé
get, a megsemmisülést szinte elviselhetetlenné. Ezért ir Madách 
is igy: "Élek, megint érzem, mert szenvedek, de a szenvedés is é- 
des nekem, oly iszonyatos az, megsemmisülni."

A büneit ismerő Pál kiáltása: Oh, én nyomorult ember,ki- 
csoda szabadit meg engem a halálnak testéből? Minden süllyedő, Is
ten büntetését ismerő embernek kétségbeesett kiáltása ez, kicsoda 
szabadit meg engem, nyomorult embert, akinek eljött a vége? Vége az 
én szines,csodás, szép emberi életemnek. Kicsoda szabadit meg engem 
a halálnak tőréből? Engem is és téged is. Az emberi kétségbeesésnek 
utolsó állomása ez, ahová eljut,mert ismeri magát és tudja, hogy 
nem érdemel mást, minthogy Isten eltiporja őt, lázadó férget, aki 
fel mert kelni az Örökkévaló ellen. És kedves Testvérek, ha a Szent 
Irás nem tudna mást mondani nekünk és ha az Igében nem volna még 
több is megirva, mint Pálnak ez a kétségbeesett felkiáltása, akkor 
valójában nem maradna más számunkra, mint kétségbeesni sorsunk fe
lett.

De meg van irva még egyéb is. És holnap, Isten segitsé
gével el is mondom.
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A keresztyén reménység.

A harmadik estén vagyunk együtt. Első este felvetett kér
désünkre azt a feleletet kaptuk, hogy Isten különös, csodálatos te
remtménye ,az ember a bün fia. Elveszi bünének szólóját a halált. 
Különös teremtés az ember ebben a világban, aki nemcsak azért hal 
meg, mert elfáradtak a szivizmai, mert megöregedett. Isten bünteté
se van rajta s bünének zsoldja a halál.- Tegnap este az lett vilá
gos előttünk, hogy amikor a halál utolér, akkor a halál megsemmisit. 
Nem az immateriális valóságot, az anyag feletti tényezőt, a lelket 
semmisiti meg, amiképen a testet is  semmisiti meg, csak megváltoz
tatja. De a halál megsemmisit engem, személyemben talál és amikor a 
halálban az ember széthull, lélek és testre /vagy ha valaki még a 
szellemet ia külön, önálló létezőnk tekinti, szellemre is/, meghal 
az én, meghal az ember. Bűneim alatt ér engem utol a halál, lázad
tam Isten ellen, ezért Isten engem pusztulásba taszit. A hálál pusz
tulás. Ezért sikolt fel Pál apostol is  "oh, és nyomorult ember, ki
csoda szabadit meg engem a halál testéből?" A süllyedő embernek ha
lálrettenetéből fakadó kiáltásig ütöttünk él tegnap este.

Istennek legyen hála, a Szent Irás nem ezzel a sikoltással 
felel a halál kérdésére. Az Apostol feleletet kap a lelkéből felsza
kadó panaszra és igy feleli "hála, adok Istennek, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által." Jézus által van szabadulásunk, diadalunk e halálon. 
Jézus Krisztusban való hit által tudja az Apostol mondani: "Halál" 
hol a te fullánkod pokol, hol a te diadalmad?" Hála Istennek, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által, aki a diadalmat adja nekünk, /I.Kor.15. 
55-57./ Dürernek, a magyar származásu német festőnek van egy ceruza- 
rajza. Néhány vonással a halált rajzolja meg, amint csontvázzá sová- 
nyodott lován ül, kisértetiesen csillog a korona a fején, kasza a ke
zében, mellyel az élők rendjébe vág. Kőnig Tod. /Halálkirály a cime./ 
Valóban király a halál, de csak ott, ahol nem jelenik meg egy másik 
király: Krisztus király. Az Ujtestamentom bizonyságtételeiből másik 
király arca ragyog felénk: a feltámadott Krisztus király, akinek ar
ca reánk tekint. A Biblia tanitásának fényében bününk zsoldjaképen 
a maga mezitelenségében és rettenetességében áll előttünk a halál.De 
a Bibliának van még egy mondanivalója. Az utolsó szó nem a halálé,ha- 
nem a Krisztus királyé. Isten haragja alá vetette az egész világot 
és az egész világ nyög ez alatt a harag alatt, de a Szent Irás már a 
legelején tud egy igéretről, amelyet Isten tett, amikor az embert az 
ártatlanság, büntetlenség, könnytelen és gyásztalan paradicsomi éle
téből kikergette, hogy élete olyan legyen, mint amilyen ma. Már ott 
azt olvassuk, hogy ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony 
között, a te magod és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te 
pedig annak sarkát mardosod." /I.Móz.3:15./ Ha a király, akire Keresz
telő János mutat, Ő az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bü
neit. Ő az, aki a  halálból kivált bennünket, nem arannyal sem ezüsttel 
hanem szent és drága vérével. Aki az Ő vére alatt van, az bár meghal
jon is, élete el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben.

Ma este a Bibliának a megrettent embernek adott feleleté
vel kell foglalkoznunk. Oh, én nyomorult ember, kicsoda szabadit meg 
engem? A Jézus Krisztus szabadit meg téged? Mit jelent lényegében a 
Bibliának ez a válasza? - Felelek erre a kérdésre.

I.
 A mi. keresztyén hitünk legfőbb tartalma szerint: remény

ség. Aki az Ujtestamentomot csak egy kicsit is ismeri, az előtt
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nyilvánvaló, hogy a keresztyén hit egy teljesen jövőbe irányitott 
hit. Vagyis reménység. Nekünk itt és most sokat jelent Istenbe ve
tett hitünk, de mindenütt azt olvassuk, hogy ami majd elkövetkezik, 
az lesz a mi igazi gazdagságunk. Menjünk csak végig a gondolatban 
a Szent írásnak néhány helyén. És látni fogjuk, hogy e. mi hitünk 
valójában mennyire jövőre irányitott jellegü.

Meg van irva, hogy Isten e hivő számára bünbocsánatot a- 
dott. Valahányszor ettől az oltártól feloldozott testvérek az Ur 
Jézus Krisztus testében és vérében bünbocsánatot nyernek, mindig 
azzal a hittel indulnak vissza az életbe, hogy Isten megbocsátotta 
büneiket. De ezzel Isten nem vett ki senkit a bünök alól. Annak ha- 
talmát u jra meg ujra megérezzük és u j  meg uj elbukások lesznek a 
következményei. De meg van irva, hogy eljő az idő minden hivő szá- 
mára, amikor nem lesz többé bün és nem kisért többé a Sátán.—  Ol
vassuk, hogy aki a Krisztusban van, uj teremtés az és mégis küzde
nie kell e világ fejedelmével, a Sátánnal. Az Apostolnak igy kell 
szólnia: "Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállit 
hassatok az ördög minden ravaszságával szemben, mert nem test és 
vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen,a 
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbirói ellen.
"Vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok 
ama gonosz napon és mindeneket elvégezvén, megállhassatok." De ol
vashatunk arról is, hogy eljő számunkra az idő, amikor nem lesz már 
harc, mert az utolsó ellenség légyőzetik.—  A Krisztushivő ember 
tudja, hogy ő Isten gyermekének neveztetik. De nem tudja azt, hogy 
mivé lesz. Ezért mondja János apostol: "még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlók
ká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van."—  A hivő 
embernek van ismerete az Isten dolgairól és mégis mennyi mindent nem 
tud. "Rész szerint van bennünk az ismeret, de eljő az idő - mondja 
az Ige - amikor szinről-szinre ismerünk és szinről-szinre látunk."-.
A hivőt sem élet, sem halál, sem semmilyen hatalom sem választhatja 
el az Istentől, mégis azt látjuk, hogy napről-napra kopik a mi kül
ső emberünk, elfutnak a tünő évek... deresedik a hajunk... hol itt 
fáj, hol ott fáj. Mi épen ezért a láthatókról a láthatatlanokra né- 
zünk, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 
A keresztyén ember tudja, hogy ugy él a Krisztus-hitből, mint szőllő- 
vessző a szőllő-tökéből. Mégis hányszor keseriti meg a hivők nyomor- 
gattatása és a hitetlenek szerencséjénsk látása. "Hitünk olyan, mint 
a változó Hold, hamar elfogy, tölte alig hogy volt.” Nem tekint-e 
hitünk vágyakozva arra a világra, amelyben Isten igazságot tesz és 
kiviláglik mi volt az igazság és mi a hazugság.

Mindezekből a példákból láthatjuk, hogy az Ujtestamentomi 
hit teljesen jövő felé forditott hit. Ahol mi hitet mondunk, igen 
sokszor reménységet is mondhatnánk. És ahol a reménység szót hasz
náljuk, a hit kifejezés is megtenné, a keresztyén hit reménység.

Ezen a téren igen sok korrigálnivaló van mindnyájunk hi
tén. Hitünk sokszor nem más, mint a Gondviselő Atyában való hit,Oh 
igen, szabad nekünk abban hinnünk, hogy Isten minden gonosztól meg
véd és megőriz, de nem ez a mi hitünk lényege. Ebből a hitből fakad 
sokszor emberi méltatlankodásunk, amellyel Isten ellen fordulunk,mél
tatlankodva azon, hogy hitünk ellenére kereszttel látogat. A mi hi
tünk sokszor üzletszerü. Ugy gondoljuk, hogy mi Istennek adunk imád
ságot, szeretjük hajlékát, támogatjuk egyházát, ezért Isten is tartsa 
kötelességének, hogy minket minden gonosztól megóvjon és megoltalmaz
zon. Az ilyen hit nem ujtestamentomi hit. Ilyen hite a mohamedánnak



és a buddhistának is lehet. A keresztyén hit annak a tudata, hogy 
Isten, engem, elveszett éa elkárhozott embert megszabaditott minden 
büntől és a haláltól és reménység abban, hogy Isten eltöröl minden 
könnyet a mi szemünkről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, teljes lesz Isten dicsőségé- 
ben az Ő választottjainak dicsősége. Jövőbe tekintő hit a mi hitünk, 
mely nem elégszik meg azzal, hogy Isten őt ebben a világban őrizze 
meg minden gonosztól, hanem reméli azt, hogy Isten megszabaditja a 
haláltól, amelyben elpusztul, ha meg nem szabaditja.

II.

Ennek a reménységhitnek mi az alapja? Amikor mi ilyen ke
resztyén hittel nézünk a halál tényére, nem képzelgés-e az? Ütem a 
mi lelkünk szükségletét vetítjük a jövendőbe? Nem csupán menekülési 
kisérlet a halál ténye elől? Amikor a magam keresztyén, hitének épen 
ezt az erősen jövőbe forditott jellegét hangsulyozom, nem azért te
szem, mert a madáchi érzés van a szivemben, hogy t.i. "olyan iszo
nyatos megsemmisülni", ezért reménységgel áltatom magam? Nem igaz ék 
az angol közmondás, amely azt mondja, hogy "amit mi tőn óhajtunk,azt 
reméljük is!"

Ennek a keresztyén hitnek, mint reménységnek erős funda
mentuma az, hogy maga Jézus KTisstas így hirdeti, saját feltámadá
sával igazolja!

a/ Gondoljunk csak ezekre az igékre: Ugy szerette Isten 
a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ismét: Van egy széles ut,a- 
melyen sokan járnak, amely a halálra visz. De szoros az a kapu és 
keskeny az as ut, amely az életre visz és kevesen varnak, akik meg
találják azt. Ismét: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
örök élete van annak és én feltámasztom azt az utolsó napon. János 
ev.11-ben nem olvassuk-e, hogy azt mondja Jézus magáról, hogy Ő a 
feltámadás és az élet és aki Öbenne hisz, ha meghal is él.—  Vegyük 
számba példázatait. A tálentumokról szóló példázatban nem azt mond— 
ja-e, hogy akik hüségesen sáfárkodnak, ezt a szózatot hallják majd: 
jól vagyon jó és hüséges szolgára, kevesen voltál hü, sokra bizlak 
ezután. Ismét: Nem látjuk-e, hogy ma együtt van a hivő és a hitetlen. 
És nem szól-e a példázat arról, hogy eljön az idő, amikor az Isten 
gabonája a csürbe takarittatik, a konkolyt pedig a tüzre vetik. Is
mét: a 10 szüz példázata nem beszél-e 5 hitetlen leányról, aki előtt 
bezárul as ajtó és nem nyilik meg többé. De vannak, akik ammennyegző 
örömébe jutnak.

Ime, mindenütt ott van " m a j d " .  Majd valósággá lesz, 
ami ma még csak reménység és várakozás. Ha az Ur Jézus igehirdetésé
ből kivesszük azt, ami a jövőre, a majd-ra utal, akkor csak egy se- 
reg értelmetlen erkölcsi tanitást találunk. Jézus azonban mindig hang
sulyozza azt, amit majd kapunk, amit elkészitett nekünk, ami ma még 
nem a mienk, de a mienk lesz. Ezért lehetséges, hogy mi ilyen jövőbe 
forditott hittel, reménységgel várjuk hitünkteljesedését.

b/ De van egy másik alapja is a mi jövőbe forditott hi
tünknek, reménységünknek: Jézus Krisztus feltámadása. Ez az az is- 
teni cselekedet, amellyel Isten elkezdte az életre teremtés nagy mun- 
káját. Az Üres husvéti siron épül fel a keresztyénség, aki nem tud 
hinni Krisztus feltámadásában, aki első lett azok közül, akik a ha
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lottakból feltámadtak? annak hite semmiféleképen nem keresztyén hit. 
Valamilyen előbb emlitett gondviselés-hit felé csupán. A feltámadás- 
hit bizonyosság afelől, hogy Jézusnak adatott mennyen és földön. Is
ten néki adta az itéletet, ezért aki benne hisz, örök élete van an
nak. Aki feltámasztotta Jézust a halálból, minket is feltámaszt és 
vele együtt minket is előállit. Mi hihetünk abban, hogy Isten elvál- 
toztatja a mi nyomoruságos testünket és hasonlóvá teszi a mi Urunk 
és Krisztusunk dicsőséges testéhez. Jésus feltámadásán nyer igazo
lást a mi reménység hitünk, mert Jézus feltámadása nem vég, hanem 
kezdet, egy uj világ kezdete. Luther hangsulyozza azt, hogy Jézus 
nem magának támadott fel, azt mondja: "Jézus neked és nekem támadt 
fel, neked és nekem érvényes az Ő feltámadása, az Ő halála elnyelte 
a te halálodat, hogy te is élj Ővele." Jézus feltámadása isteni igen 
az élethez és erő a halál hatalmával szemben. A keresztyén reménység, 
a keresztyén feltámadás-hit nem álmodozás, hanem a Krisztus szaván 
és feltámadásán épülő reménység.

 III.
Mi most a reménység-hitünk tartalma? Ez a reménységhit: 

feltámadás-hit. Isten hatalma által van nekünk a valóságos halálból 
valóságos feltámadásunk. A halálban az É a itéltetik meg, feltáma
dáskor az E n támad fel. Azt mondja egy theologus, hogy:az emberi 
történéssel és társadalommal szemben van az embernek egy teljesen uj 
jövőbeni egzisztenciája, uj élete, e  g  y  u j  e m b e r .  Jól 
vigyázzunk, test és vér nem örökölheti Istennek az országát. Az Ige 
szerint nem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek. A vér és arany 
hatalma alól felszabadul az életünk. De a feltámadás mégis t e s t i  
jellegü. Azt hangsulyozza itt az Irás, amit már fejtegettünk, hogy 
 mi a test-lelki egységben vagyunk ember. Az én lelkem az én testem
ben realizálódik és kivüle nem vagyok én Én. Mint mondottam, a ha
lálban ez az én semmisül meg. Feltámadás hit azt mondja, hogy Isten
nek csodálatos cselekedete nyomán a test és lélek együtt ujul meg, s 
hegy es valójában igy less, annak bizonysága, záloga, Istennek azon 
cselekedete, amellyel Jézust feltámasztotta a halottak közül. A ke
resztyén hit - mint a feltámadott Krisztusban való hit - a keress- 
tyén ember számára kezdettől fogva azt jelentette, hogy amint Isten 
Krisztusnak a testét sem hagyta a sirban, ugy mi is testünkkel és 
lelkünkkel együtt ujulunk meg, Isten előtt kedves életre. /Karner:
Pál apostol és vele az Ujszövetség nem tud olyan életet elképzelni, 
mely test nélkül, csak a lélekben folyna le. A test és lélek együtt 
ujul meg Isten lelkének uj életet munkáló ereje által. Ennek pedig 
záloga és bizonysága, hogy Isten Jézus Krisztust feltámasztotta a 
halottak közül. A keresztyén hit számára kezdettől fogva azt jelenti, 
hogy Isten Jézus testét sem hagyta a sirban.Krisztus által a mi éle
tünk is halandó testünkkel együtt ujul meg Istennek kedves örök élet
re."/ A mi keresztyén hitünknek mint reménységnek tartalma: feltáma
dunk.

IV.
Most pedig kérdések sorához érkeztünk. Az-e a feltáma

dott ember, aki meghalt? Teljesen az és mégis más. Aki elpihentette 
szemét a ringó buzakalászon, vajjon gondolt-e arra, hogy ez az egész 
kalásztenger egy pár zsákba beleférő magból származott? S ha május
ban, vagy juniusban szemünk boldogan látja kertünknek virágpompáját, 
mely egynéhány egyszerü fekete mangcsakából származott, mondja meg 
nekem, a tulipán, a százszorszép, a szalmavirág az a magocska-e amit
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elvetett? Mit fog felelni? Mondhatja: az is és nem is az. Pál apos- 
tol ezzel magyarázza a Korinthusiakknak az I.levél 15.részében a fel
támadás tényét: "... amit te elvetsz, nem azt a testet veted el,ami 
majd kikél, hanem a puszta magot és az Isten testet ád annak, amint 
akarja." Ebből származik élet. Elvettetik testünk gyalázatosság
ban, romlandóságban, erőtelenségben és feltámasztatik dicsőségben,ro- 
molhatatlanságban és erőben. Az uj testünk tehát az is és mégis más, 
mint a régi.

Mi a kapcsolat a két ember között? Isten tudja a nevemet, 
nevem fel van irva a mennyben, nevemen szólit és igy állok elé. Lut
her is igy irja: és hallom majd a nevemet, Luther Márton kelj fel! - 
És Luther Márton előáll.

Milyen a feltámadott ember teste? Óvakodjunk attól kedves 
testvérek, hogy a fantáziánkra bizzuk magunkat. Ennél a kérdésnél, is 
különösen hozzá kell kötnünk magunkat a Szent Iráshoz. Nemcsak gondo
latainkat, de szavainkat is kötni kell az Igéhez. Az előbb idézett I. 
Kor.l5-öt kell elolvasnunk és akkor azt kell mondanunk, az uj test o- 
lyan, ami valamiképen hasonlatos a feltámadott Jézus testéhez. Aki 
testileg jelent meg tanitványainak és mégis a zárt ajtókon keresztül 
is be tudott menni és igy köszöntött rájuk: békesség nektek. Ez a 
test teljesen Istennek szolgál. A miénk ma még huzódik az Isten aka
ratától, de ez az uj test már teljesen Istennek szolgál. Bizonyára 
érzi mindenki, hogy itt mennyire igaz az Ige szava: "Amiket szem nem 
látott, fül nem hallott és embernek szive meg nem gondolt, amiket ké
szitett Isten az Őt szeretőknek."

Mindnyájan feltámadunk-e? A Szent Irás bizonysága szerint 
igen. Hivők és hitetlenek egyaránt.

Hogyan támadunk fel? Nagy hirtelenséggel, egy szempillan
tásra. Ez van megirva. Elégedjünk meg eszel. Jézus feltámadását sem 
látta senki. De a tanitványai mégis készek voltak a keresztfáira, 
abban a bizonyosságban, hogy ők látták a feltámadott Jézus Krisztust. 
Titok ez és olyan bölcsen szólt egy öreg, régi theolegus: "Ahol a 
Szent Irás hallgat, szükséges, hogy mi is hallgassunk, mert ahol a 
Szent Irásnak szája nincs, ott nekünk sem lehet fülünk." Hittel hi
szen az örök életet, nem azért, mert értem.

Ha hitemnek mégis támogatásra lenne szüksége, akkor két do
log az, amire a mi hitünk támaszkodhatik. Az egyik az Isten mindenha
tósága, a másik a Krisztushoz való hasonlóság.. A  feltámadásnak nagy 
titka soha sem fejthető mag, mert egészen az Istenre tartozik. De vaj
jon az az Isten, aki ezt a végtelen világot létrehozta, ezt a csodá
latos világot teremtette, akinek minden gondolata valósággá vált eb- 
ben a világban, ez az Isten nem tudna porból uj életet teremteni? És 
az az Isten, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, hogyan ne 
tudna életet adni bármelyikünknek is? Hiszem a test feltámadását, Is
ten tudja, hogy mikor. Isten tudja, hogy hogyan.

Svájcban szokás Husvét estéjén Istentiszteletet tartani a 
temetőben. Egy orvos irja, hogy Husvét estéjén kisétált a temetőbe s 
épen amikor a temető kapujába ért, a fuvószene kar hangszerein megszó
l t  az ének: Jezu, meine Lu-versicht. Jézus ón bizodalmam. Megállt 
a temető kapujában és nézte a tömeget, mely egy egyszerü szószék köré 
sereglett, amelyen egy őszhaju prédikátor hirdette az Igét. Krisztus 

támadásáról beszélt. És arról a reménységről, amit nekünk az,Ő fel— 
támadása jelent. Hirdette a husvéti örömöt és a husvéti hitet. És ak—
kor - irja az orvos — eltünt szemem elől a hegynek emelkedő tavaszi 
pompában zöldelő temető, a prédikátor arca egy kemény halászember or- 
cájává változott... a jerazsálemi. piacon ezrek és ezrek állottak előt-
te es az öreg halász, Péter prédikált arról a Jézus Krisztusról, akit
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a zsidók ugyan keresztre feszitettek, de Isten a harmadik napon 
feltámasztotta a halálból. Erre a vallástételre háromezer térd meg— 
hajol a Krisztus dicsősége előtt és háromezer ember keresztelkedik 
meg a keresztyén hitre, a Krisztusba vetett reménységre. Elnyeletett 
a halál diadala, a Jézus által.—  Azt kérdezi az iró, mese-e ez, vagy 
valóság? Vajjon kettőezer esztendő óta a jeruzsálemi piactól a. sváj- 
ci temetőig minden mese volt-e csupán? Hát nem ez a husvéti hit tar
totta az egyházban a keresztyén hiveket? Nem ez a husvéti hit adott 
erőt arra, hogy ha kellett, kiéheztetett fenevadak előtt készek le
gyenek a mártiromságra? Nem ez a husvéti hit és húsvéti üzenet tet
te-e bátrakká és hősökké keresztyén őseinket, hogy világi hatalmas
ságok előtt is megálljának megtorpanás nélkül? Lehet-e mese az,ami
ben két évezred emberei hittek és reméltek? Nem! Nem! A husvéti hit 
n e m  mese! Valóság! Valóság az, hogy nekünk két hazánk van. Valóság 
az, amit egy diakonissza költőnk igy énekel meg:-

nem volna ez az első haza, ez a második valójában nem volna más, 
csak sirverem, amelyben nem érdemes törni az ugart, nem érdemes küz- 
deni, harcolni, hiszen zgyis minden véget ér. De éltet a husvéti 
hit, a feltámadás hit.

Ez a husvéti hit járjon Veled, mert ez a hit meggyőzte a halált.

Két hazám van 
első és második hazám. 
Mindkettőt szeretem. 
a másodikat akkor igazán, 
ha az elsőből él az életen.
A második a föld 
és az első az ég.
A második közel,
az első: nem tudom
közel vagy messze még.

És a hit jár velem, 
az Isten jár velem.
Husvéti Isten és husvéti hit.
Ugart török, vetek és aratok
s fejem télben, tavaszban csüggedetlen
felemelem.
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A kárpit mögött

Három este van már mögöttünk. Különös és nehéz utat tettünk 
meg azóta. A halál tényét Isten Igéje tanitásának fényében a mega. 
mezitelenségében, valódiságábon láthattuk. A büne miatt hal meg az 
ember. Egészen meghal az ember. De nem az az utolsó szava az Isten 
Igéidnek. Ennél többet és nagyobbat is mond. Isten ur az élet és a 
Halál felett. Krisztusát azért küldte el erre a világra, hogy a 
feltámadás reménységében biztatást és bátoritást adjon mindnyájunk
nak, akik a halál árnyékának völgyében járunk. Jézus Krisztus a fel
támadás és az élet és aki Őbenne hisz, ha meghal is él. Jézus Krisz
tus tanitotta, hirdette és vallotta, feltámadásával bebizonyitotta 
ennek az uj életnek valóságát. Zsengéje lön azoknak, akik elaludtak, 
Első lett azok közül, akik feltámadtak. Ez a husvéti hit bejárta a 
világot, hite lett annak a áooo embernek, aki megkeresztelkodett az 
Első Pünkösdkor; a római cirkuszok porondján-elvérzőknek, a máglyá
ra hurcoltaknak, mindazoknak, kik 2ooo esztendőn keresztül a husvé
ti hitből éltek. Erről tett bizonyságot annak a diakonissza testvér
nek a verse, amelyet tegnap este olvastam és amely a két hazáról 
szól. Ez a husvéti hit a keresztyén hit. Reménység, jövőbe tekintő 
hit, u.i ég és uj föld hite, a feltámadás reménysége.- Valójában fel
érkeztünk a csucsra, tovább már nem mehetünk. Vannak azonban kérdé 
seink, melyekre jó volna választ találni. Míg a nagy pillanat elér
kezik, amelyről ugy szól az Ige, hogy trombita fog szólni és a ha
lo t t a k  feltámadnak /I.Kor.15:52./ mi történik azokkal, akik meghal-- 
tak? mi van a halottainkkal? Mi van a"kárpiton tul?" - Ismerik a 
Testvérek Böcklinnek a "holtak szigete" cimü képét. A sötét háttér
ből sárgás sziklák emelkednek ki a tenger habjaiból, fekete jege
nyék, mint felkiáltó jelek merednek az ég felé, a sziklákban sej
telmes, sötét nyilások... az egész képen némaság, a halálnak a 
csendje. A sziget felé egy csónak közelit, valakit visz a szigetre.  
Mi van azokkal, akiket elnyelt a sziget? Mit tudhatunk mi a sorsunk
ról? Vajjon mi van a "kárpit mögött?”

Meg kell vallanom a Testvéreknek, hogy amikor ezt a kérdést 
Egy felvetjük, a feleletadásbam igen elválnak az utak. Mig az előbb 
elmondottakról ugy gondolom, hogy nagy vonalaiban minden korszerü 
evangélikus theologus egyetért velem, mert most olyan ponthoz érkez
tünk el, ahol bizonytalanság és szétváló utak jellemzik a helyzetet. 
Itt most már csupán az egyházak tanitásai között van igen nagy kü
lönbség, de még, az egyes evangélikus lelkészek között is ilyenre- 
találunk. Innen van az, hogy a Testvérek, akik több lelkészt hallgat
hatnak, ezen a ponton fájdalommal veszik észre a véleménykülönbsége
ket. Ennek az oka a következő: Mig az eddig elmondottakat igehelyek 
szerint pontosan bizonyitani tudom, ma este felvetett kérdésünkről 
a Szent Irás hallgat, vagy olyan keveset mond, hogy alig-alig lehet 
belőle valami pozitivumot megállapitani. Mélységes igazság van a 
Gazdag és a Lázár példázatában, ahol arról van szó, hogy a kárhozat
b a  jutott Gazdag kéri Ábrahámot, hadd menjen vissza Lázár az ő test
véreihez és figyelmeztesse őket mi vár reájuk; mondja el mi van tul 
a kárpiton,hogy "azok is a gyötrelem helyére ne jussanak." Ábrahám 
azt feleli a kérdésre,"van nekik Mózesük és vannak prófétáik, hall- 
gassák azokat a ha azoknak nem hisznek, annak sem hisznek majd,aki 
halottak közül támad fel és megy vissza hozzájuk." Bizony igy van 

ez. Ha ezekre a nehéz kérdésekre terelődik a szé, előfordulhat,hogy 
nem hinnők el annak a szavát sem s nem tudna meggyőzni bennünket az 
sem, aki a halottak közül jő vissza hozzánk.-A kárpit mögötti álla-
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potra vonatkozólag elágazik a vélemyénünk azért is, mert nekünk e-
vangéliumoknak nincs egy abszolut tekintélyük, -aki ilyen kérdés- 
ben is e x  catedra kijelenten, hogy ez a kérdés igy és igy áll és 
aki mást hisz vagy tanit  az eretnek. Nem baj, hogy ez igy van. Ahol 
az Isten Igeje hallgat, ott nem kell nekünk okvetlen beszélnünk.
Ha az Istennek ugy tetszett, hogy igy a kárpit m ögötti életet titkok 
takarják, nem is szabad bele kutatnunk.

Ahelyett tehát, hogy azokkal a kérdésekkel bibelődnénk, 
amelyekben bizonytalanság -a nézeteltérés adódik, foglalkozzunk 
inkább azokkal a. megállapitásokkal, amelyekben a protestáns theo- 
logusok lényegében egyetértenek.

1./ A kárpiton tul ez elköltözött sorsán sem ő maga,sem 
hozzátartozói nem s e g i t h e t n e k  m á r .  Ez egy olyan tétel, amelyet el 
nem engedhetünk. Kemény beszéd ez, mert a legegyszerübb embereiméi 
is jelentkezik az a vágy, hogy a halál kapuján, e kárpiton keress- 
tüllépett testvéreken még a halálon tul is segithessenek. Az elte
metett férfiak mellé oda tették fegyvereit, vele temették kedvenc 
paripáját, nagy agyagkorsókban mellé helyezték az utravalót, - mi
ért tették ezt? Nyilván azért, h ogy kedves halottjaik m é g  ,a siron 
túl is éressék gondoskodásukat és szeretetüket. A minap egy r é g é s z 
barátommal utaztam, aki Szabolcsban 25 rézkorszakbeli sirt tárt 
fel. A csontoknak már nyoma sem volt és csak a tapasztalt régész, 
tudta megállapitani a föld szineződésében a tetemek fekvésének i- 
rányát. Találhatól voltak edények is összelapulva, szép sorjában, 
keletről nyugatra állitva,-mert hiszen az élet keletről érkezik,- 
mint ahogy a felkelő Nap is keletről hinti ránk sugarait. Az edé- 
nyek között v oltak gyümölcsös korsók és gabonás korsók, amelyben 
az elköltözötteknek a siron tuli élete számára biztositották az e- 
leséget, mert amilyen régi az emberiség, olyan régi az a v  á  g y ,  
hogy tegyünk valamit azokért, akik közülünk eltávoztak.- Ez a sé- 
gitésvágy nem mait -el ma sem és minél kedvesebb nekünk - az, akit el
vesztettünk, annál inkább él szivünkben az a  vágy, hogy segithes
sünk rajta, ahogy lehet. Igen sok diszes temetés és drága márvány- 
sirkő ebből a segités vágyból születik. Sajnos,- sokan az elköltő-, 
zött halála után jönnek rá az elköltözöttel szemben való adósságuk-  
ra és szép sirkővel és mellette való gyakori imádsággal igyekeznek 
megmutatni az elköltözötth ö z  való szeretetet. Hittételünk azonban 
az, hogy ez is szivünkből fakadó szent vágyunk hiábavaló. Aki hi
tetlenül élt, aki hitetlenül halt, akinek nem kellett a Krisztus- 
hit ebben a világban, azon a 'Kárpiton tu l nem lehet segiteni. E -  
zért nem vallhatják a tisztitótüz tanát sem, amelynek különben 
sincs bibliai alapja, nem vallhatják, hogy hozzánktartozók tisz
t i ó h e l y e n  való szenvedéseit röviditeni tudnánk imádságainkkal,vagy 
miseáldozatainkkal. S akármennyire keservesnek látszik, mégis val
lanunk kell: a a h alál korlát, amelyen tul  sem a halott önmagán,sem - 
a hozzátartozó őrajta nem segithet, /V.ö. a Gazdag és a Lázár pél- 
dázatát. Luk.16:19-31./

2./ Az előbbiből következik az, hogy a temetési szer- 
tartásunk sem a halottnak, sem a halott kárpiton tu li sorsának a 
váltóztatásáért, vagyis nem a halottért történik, hanem  az élő- 
kért. Nem a halottért temetünk, hanem az élőinek prédikálunk, a 
h ozzáitartozóknak, akiket sziven ért az elköltözött halála; akire 
rászakadt a gyász és szomoruság, akinek fáj és sajog a szive ak- 
kor is, h a  különben élőhitü . Egészen helytelen és egyházunk tani
tásával ellenkező felfogásbői fakad az a gyakorlat, hogy minket 
temető papokat a halottal állitanak szembe holott az élő felé 
kell fordulni. Nem a halottnak beszélünk, ha nem is bucsuztatunk
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de a gyülekezetnek prédikálunk. Már egy 1553-ból szármázó würten- 
bergi rendtartás is azt mondja: "azoknak akik az Ur Jézusban halt
tak meg, a mi földi szolgálatunk semmi hasznot nem hajt, mert Jé
zus azt mondja: "én "vagyok a feltámadás és az élet, aki énbennem 
hisz, ha meghal is él és aki csak él és hisz énbennem, nem lát ha
lált soha... - Igy mi az irántuk való szeretétről, a Krisztusban 
való hitünkről és az örökéletben való reménységről tegyünk bizony
ságot. .. Óvakodjunk minden babonás és pogány szolgálattól, mely nem 
nekünk, de a halottnak hasznosnak látszanék." /Jő volna, ha ezt a 
rendtartást minden temetésre készülő lelkész sekrestyéjébe kifüg
gesztené, hogy jól meggondolja mit szabad szólnia a koporsó mel
lett./ A magyar Heltai Gáspár 1559-ben ezt irja: "A testet tisztes
séggel el kell temetnünk.. A hiv keresztyének az ő meghalt atyja fiu
kat, - akik ővelök egyetemben egy testnek, t.i. a Jézus Krisztus 
testének tagjai, - el ne huzigálják és el ne vessék, mint egyéb 
meghalt, oktalan állatoknak testét ,hanem hogy keresztyéni, szorgal
matossággal azokat eltemessék és eltegyék, mint azokat, akik ismét 
feltámadnak nagy fényességgel és dicsőséggel ez örökéletnek és bol
dogságnak dicsőségére.

Ebből ne vélekedjék senki, hogy ez a tisztességes elteme
tés valamit használjon a halottaknak. Mert ha hitetlenek voltak é- 
letűkben és azon hitetlenségükben kimultak a világból, és Uristen
nek kemény itélete van rajtuk és a pokol a helyük. És a temetés 
tisztessége mitsem használ nekik. Ha pedig jámborok és hivek vol
tak és abban az igas hitben kimultak e világból, az Ur Istennek ál
dása van rajtuk , aminek okáért semmit sem használ nekik a tisztes
séges temetés. E fentiekből is kitünik, hogy mennyi vétket követünk 
el mi lelkészek a hivek ellen, amikor a koporsók mellett mindenkit 
könnyen üdvözitünk, és. mennyi nem keresztyén igazság ez a beszéd ak
kor, ha valaki hitetlen volt és Isten és Krisztus nélkül élt. Ren— 
dezhetünk I.osztályu , diszes, pompázatos temetést a cégéres bünös
nek, vagy a csak titokban istenteleneknek, semmit sem használ neki 
a tisztességes temetés, de aki jámborul és istenfélő módon élt, és 
a Krisztusra bizta magát, azt temethetjük VI.osztály szerint is,Is
ten áldása van őrajta.

3./ A halottakért imádkozásnak a kérdéséhez jutottunk el.
A kárpiton tul-on levőkért imádkozhatunk-e? Vallom, hogy halottain- 
kért nem imádkozhatunk üdvszerzés érdekében. Elveinkben sokszor fel
merül ez a vágy, hogy különösen évfordulókon imádkoztassanak halott
jaikért. Ez a kérdés sokszor gyertyagyujtással és ez egyház céljai
ra való operálással van van egybekötve.- Semm i  képen sem tartom le
hetségesnek azt, hogy az egyház a halott sorsán való változásért,te- 
hát üdvszerzés jellegüen imádkozzék a halottakért. Ez a kemény i- 
gazság az igazság: ak i hitetlenül mult ki, azon az Isten haragja 
van. A mi könyörgésünk tehát nem segithet rajta. Ha pedig valaki 
mint az Isten gyülekezetének élő tagja mult ki ebből a világból,a- 
zon Isten áldása van, tehát nincs szüksége arra,hogy imádkozzunk 
érte.

Kérdezzük meg Luthert, mi a véleménye a halottakért va
ló imádságról? Nem azért, mintha Luther nekünk olyan abszolut te
kintély volna, mint egy pápa. Ha tehát ő mond valamit, az egyenlő 
a Szent Irással, de tegyük azért, mert azt tartjuk Lutherről, hogy 
Isten kegyelméből különösképen megvilágositott ember volt. Luther 
Stahrenberg herceg feleségének elhunytakor ezt irja: "továbbá kérem, 
hagyjon fel a vigiliákkal és a mindennapos imádsággal, elég, ha egy
szer vagy kétszer komolyan imádkozik érte. A gyakori imádság, a hi-



t etlenségnek a jele." Egy másik alkalommal /az Urvacsoráról való 
nagy hitvallás/igy szól:  a halottakért, minthogy az Irás erről 
s emmit sem mond, azt tartom, hogy nem bün, ha-önkéntes áhitatból 
i gy, vagy ilyenképen könyörgünk: édes Istenen, ha olyan formában 
v an a lélek, hogy lehet rajta segiteni, könyörülj rajta.- Ha ezt 
egyszer vagy kétszer megtettük, legyen elég; mert a vigillák, a 
lélekmisék és az évenkénti bucsujárások nem érnek semmit, ezek az 
ördög vásárai."- Melanchton, egyházunk nagy tanitómestere, theolo- 
usa, aki az Ágostai hiva llás-t :is formába öntötte, az ágostai 
hitvallás védő iratában /Apollogia/ igy szól:"ami pedig ellenfele
inknek azt az eljárását illeti, hogy az atyákat idézik a halotta
kért való áldozat igazolására, tudjuk, hogy az ókoriak szólnak a ha
lottakért való imádságról, amit mi nem tiltünk, de helytelenitjük 
az Urvacsorának, mint gépiesen végzett cselekedetnek a halottakért 
való használatát. Mit mondunk tehát? Akinek szive diktálja, hogy i- 
mádkozzék a halottjáért, tegye! Amint Luther mondja, ez az ő magán
ügye. Tegye meg egyszer, kétezer, de ez legyen elég. Gondolja meg 
azonban azt, hogy ezzel a ssaját szive vágyának tesz eleget és nem 
munkálja az ő kedves halottjának üdvösségét. Isten kezében van an- 
nak a sorsa és ez nekünk legyen elég. Különben is nekünk nem akkor 
kell szeretnünk a halottjaidat amikor meghaltak, hanem amikor él
nek. S nekünk nem halálunk után kell törekedni arra, hogy üdvösség
re segitsük, hanem amig élnek igyekezzünk őket hitre segiteni. Az 
élőket kell megbecsülnünk mindenek felett és a kegyelmi időt kell 
kihasználni. Kegyelmi időnk pedig a halállal lejárt.- Az 5 szüz e- 
lőtt, akinek nem volt hite, becsapódott az ajtó.
 4./ Mégis, mi az, amit halottjaink kárpiton tuli sor
sáról elmondhatunk? Ismétlem, igen nagy óvatossággal kell a kérdést 
kezelnünk. A Szent Irás nagyon keveset és nem egyértelmüleg szól er
ről a kérdésről.
 A  Szent Iráson kivül igen sok mindent találunk, ami er
re a kérdésre vonatkozik. Pl: az e g y o m i a k  bizonyosan tudták a ha
lottnak a kárpiton tuli sorsát. Megynirták a halottak könyvét, azt e- 
datették a halott mellé és ugy temették el. Hitük szerint a halott 
ugyanis az alvilág folyosóin, miközben az örök békesség napfényes me
zeje felé utazott, az alvilág biráival találkozott. Ezek kikérdezték  
az élet és halál kérdései felől és hogy a szegény halott felelni tud
jon, erre szolgál a könyv, amelyből a válaszokat kiolvashatta.- Énokh 
könyvében - a zsidó világnak érdekes terméke- - ugyancsak sok érdekes 
dolgot találunk a halottnak a földi életben való eltávozta, utáni éle
teiről. Érdekes az, hogy vannak tudósok, mint pl a francia Flammarion, 
aki megkockáztatta azt az állitást, hogy a léleknek kárpiton tuli 
sorsához már nem kell hit, az exact tudás teljesen felderitette ennek 
a titokzatos világnak a mibenlétét. E szerint a filozofus szerint 
nincs szükségünk már hitre, a vallás vigasztalására a halottak sorsát 
illetőleg, mert mi már mindent tudhatunk. Vele szemben egy másik tu- 
dós azt állitja, hogy a halálben egy olyan kárpit gördül alá, mely 
vasfüggönyhöz hasonló. Mögéje nem láthatunk s ha van is repedés a 
vasfüggönyön, legfeljebb olyan kis fény szürődik azon át, hogy abból 
semmit nem állapithatunk meg, mi van azokkal, akik a kárpiton tul 
vannak. S ha van kapcsolat az élet színpadáról letünt személyekkel,
- pl imádság - az csupán a hit világába tartozó kapcsolat már
 Bizonyos az, hogy a lélek nem pusztul el a halálban, ezt
azzal a tétellel is igazolhatjuk, amely igy hangzik: ebben alvilágban 
semmi sem véss el. El lehet képzelni pl azt, hogy valaki rakétarepülő- 
re ül, amelynek sebessége nagyobb, mint a hang sebessége és egy olyan 
finom müszert visz magával, mely a legcsendesebb hangrezgést is fel- 
fogja, valahova 1000 km-re előre repülne és ott u jra hallaná azt,amit
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é n  m o s t  e l m o d t a m .  A  l é l e k  n e m  
p u s z t u l  e l ,  h i á n y z i k  a z o n b a n  a z ,  a m ie m b e r r é ,  É  n  -  n é  t e s z i .  Itt kell megemlitenem a spiritizmust, amely a maga még 
ki nem kutatott problémájával csak azt a körülményt igazolja, 
hivő embernek különben sem kell bizonyitani, hogy a lélek nem pusz—  
tul el. Hogy azonban a spiritizmus mennyiben tud nekünk a lélek jö- 
vendő sorsáról és a halottnak a kárpiton tuli állapotáról szólani, 
nem lehet vizsgálódásunk tárgya. A Szent Irás szavai szerint a halott 
idézés, varázslás, a legsulyisabb bünok közé tartozik. /V.Mózes 18: 
15..I.Sám28:8.. Ézs.8:19./Az Ujtestamentumot kell megkérdezni. Itt különösen I. 
Thess.4. az, amelyik most előttem van, amely az alvás állapotához 
hasonlatja a lélek állapotát halálban. Aki a halál kárpitján át- 
kerül, alszik. Meddig tart ez az álom, nem tudjuk. .Amint hogy nem 
tudjuk mennyi idő telt el az alatt, mig aludtunk, 1000 esztendő-e 
vagy egy nap. Aki feküdt már közülünk narkózisban bizonyságot tehet 
arról, hogy az ember kiesik az időből. Mikor visszanyeri öntudatát, 
nem tudja, hogy a mütőasztalra 10 éve fektették-e, vagy félórával 
azelőtt. Luther is igen szereti a halálra az álom kifejezést hasz
nálni. Az időt pedig "örök pillanat"-nak mondja. Aki átlépett a ha
lál kárpitján, kilépett az időből, álma az itéletre hivó harsonáig 
tart, de ez az álom csak egy pillanat. Az bizonyos, hogy az álom 
kétféleségéről is beézílhétünk. A jó- és a rossz álomról és ezért az
Ige alakján gondolhatunk arra, hogy a léleknek gyötrelmes, rossz ál
ma, van, vagy öröme és békessége van. Az álom kétféleeégét megerősi
teni látjuk egyes tapasztalati tény által. A halál küszöbéről, sőt 
a teljes öntudatlanságból visszajött emberek vallották, hogy öntu
datlanságuk alatt rettenetes lelki gyötrelmet kellett elszenvedniök, 
ami azután életükben egy teljes életváltozással igazolódott be.Mind- 
ez azonban mégis a titkok fátyola alatt van.

Mindezekután ezt kérdezné valaki a Testvérek közül, m i
az, amit mégis bizonyosan tudhatunk. Ne hagyj kétségben bennünket 
a halál utáni sorsunk felől.

A Szent Irás tanitása szerint bizonyosra vehetjük azt, 
hogy a halál pillanatában nem dől el véglegesen a sorsunk. Hazamene- 
tel a halál, de nem a végleges döntés órája. Az Itélet hátra van 
még. Arról nem beszélhetünk, hogy valaki halálakor üdvözül, de ar
ról szólhatunk, hogy a hivőnek nyereség a halál, mert:

1/ Boldogok, akik az Urban élnek és az Urban halnak meg.
2/ Sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, 

sem jelenvalók, sem k! vetkezendők, sem semmi más teremtmény nem sza- 
kaszthat el minket az Isten szerelmétől, mely van a mi Urunkban, a 
Jézus Krisztusban.

A kárpit titka titok marad a mi számunkra, de bizonyossá- 
gunk, hogy a halál a kárpiton tul nem ragadhat ki minket a z  Isten 
kezéből. É s  eljő as idő, amikor minden reménységünk valóra válik.Az 
a reménység, amiről tegnap szólottam, hogy t.i. Isten bennünket el- 
szólit és uj egzisztenciában és uj élettől ajándékoz meg.

-  2 1  -



Örök fényességben.

Ismételten megállapitottuk, hogy az ujtestnmentomi kinyi
latkoztatás fényében a keresztyén reménység a feltámadást. Az U j- 
testamentom nem ismeri a szétválasztott, felbontott embert, csak 
az embert ismeri. Az Ujtestamentom nem beszél a léleknek üdvössé- 
géről és a testnek haláláról, hanem az ember haláláról, kárhoza
táról, vagy üdvösségéről.

Most még egy kérdés van adva számunkra: a Szent Irás tani
tása szerint hogyan valósul a keresztyén reménység? Mikor lesz 
nyilvánvalóan ur és király a Krisztus és Isten mikor lesz valója- 
ban Isten mindenekben. Mert meg van irva, hogy egykor igy lesz. 
Megállapitottuk, hogy homály fedi a halál kárpitján tulra távozott
társaink sorsát és bár - boldogok, akik az Urban haltak meg, - és 
a hivőt a halál sem választja el az Istentől, mégis mikor lesz az 
ö v é  keresztyén reménység igérete. A  keresztyén reménység valósul- 
lásáról szeretnék tehát szólni még ezen az utolsó estén.

I.
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 Az igazi keresztyén elet a kot Advent közötti élet. És ha a
második eljövetel nem volna, az egész keresztyén életnek nem sok ér- 
telme lenne. A gyülekezetnek épen az a feladata a világban, hogy az 
alatt ez idő alatt, mig a második eljövetel elközeleg, valósul, gyüjt
se, hivogassa az embereket a hitetlen világból az eklézsiába. A két 
Ádvent közötti idő kegyelmi idő és arra szolgál, hogy minden ember- 
hez el juthasson az Isten hivő szava: "Jertek el, minden kész." Hi- 
szen Isten azt akarja, hogy minden ember üdvösüljön. Az Isten uj vi- 
lágának, amelyet Jézus Krisztus viszzajövetele indit el, tagjai csak 

lehetnek, akik ennek ma is uj világnak már most polgárai lettek. 
Az uj világ polgárai azok, akik ma is itt hisznek az Urban és akiken
rajta van a Bárány vérének pecsétje. Valaki, egy nagy theologus ezt 
így mondotta el: Hidon él a keresztyén gyülekezet. A hid alatt zug

A  Szent Irás világosan tanitja a mi Urunk, Jézus Krisztusunk 
visszajövetelének tényét. A második Advent ez. Az első Advent az .Ur
nak eljövetele volt, mikor Isten azt az igéretét teljesitette, hogy 
fog születni egy fiu , aki a sátán fejére tapos, és aki legyőzi a 
bünt és halált. De egészen világos az Ujtestamentumnak az a tanitá
sa is, hogy Jézus Krisztus, akit Isten feltámasztott a halálból és 
jobbjára ültetett, eljön itélni élőket és holtakat. Ez a keresztyén 
hitnek ép olyan sajátos tartozéka, mint pl ez: hiszek egy Istenben, 
mindenható Atyában,mennynek és földnek teremtőjében. A második Ád- 
vent is a Hitvallásba van foglalva, bár lehet, hogy sokak előtt nem 
világos ez a körülmény, hogy amikor a Hitvallás-ban ezt valljuk:
"eljő itélni élőket és holtakat", az Ur Jézus Krisztus visszajövete
lébe vetett hitről teszünk vallást. Az őskeresztyénség tudatosan 
vallotta ezt. Elképzelhetetlenül sokat szenvedett hitéért a mi a mi 
mai életstilusunkkal el sem tudjuk képzelni, hogy valaki mártir le
gyen a hitéért, azt nem tagadhatjuk, hogy az őskeresztyénséget átha- 
totta az Ur Jézus vissza jövetelének hite és várakozása és ezért 
minden istentiszteletén imádkozta: Jövel, Uram Jézus! Az őskeresz- 
tyén Istentiszteletnek ez volt az utolsó akkordja és ebben a vára- 
kozásban élt.
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  Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a Bárány itélőszéke e-
lőtt a felmentő itélet is kegyelem. Senkinek sincs joga a felmentő
itéletre, csak azok kapják ezt meg, akik fehér ruhában vannak. Fehér
ruhája pedig csak annak lehet, aki megmosta vétkeit a Bárány véré-
ben. Tudom, hogy képek ezek, amikkel szólok, de a Szent Irás ezeket
a képeket használja. Finnországban, Tamperében a dómban, van egy cso-
dálatosan szép freskó. A feltámadást fejezi ki vizuális módon. A si-
rokból egymás után jönnek elő a halottak. Mennek az itéletet tartó
Krisztus felé. Az egyik fehér ruhában, a másik mezitelenül és csak az
üdvözül, aki ezen a napon fehér ruhában állhat meg a Bárány itélőszé-
ke előtt. Elfogadta tehát életében a büntörlő vért.
  Az Ujtestamentom kettős itéletről tanit. Az itélet szólhat
örök kárhozatra és örök életre.

         a/ Tudom, tapasztaltam, hallottam, hogy sokak számára az örök kárhozatról szóló tanitás 
fülsértő és elviselhetetlen. A pokol gondolata is elviselhetetlen. Vannak, akik azzal gyanusitanak bennün-

II.

  A visszajövetelt itélet követi. Már szólottam arról, hogy
az Ujtestamentum tanitása szerint nemigen beszélhetünkarról, hogy
valaki a halála pillanatában üdvözült vagy elkárhozott. Ez csak ak-
kor lenne hihető, ha kétfelé vágnánk az embert: test és lélekre. Az
Ujtestamentom alapján azonban ezt nem tehetjük. Az Ujtestamentom
szerint sorsunk véglegesen az Itéletkor dől el. A hitetlenek nem sem
misülnek meg a halálban. Ez volna számukra a legjobb megoldás. Vi-
szont a hivők sem üdvözülnek azonnal. Az itélet napja következik el.
amelyről a régi Libera nevü énekben énekelünk: Ments meg engem Uram
az örök haláltól, ama végső napon minden kintól, najtól. Mikor az
Ég s a Föld meg fognak rendülni s eljössz a világot lángokban itél-
ni. Igen! A Szent Irás tanit a mennyei Ayákról. A jó Atyáról, a ke-
gyelmes Atyáról, aki az ő rongyosan, piszkosan hazatérő tékozló fi-
ának is meg tud bocsátani. De ugyanebben a Szent Irásban olvasunk az
Itéletről is. A türelem végéről. A lejárt kegyelemi időről. A becsa-
pott ajtóról és az itéletről, amely a Bárány itélőszéke előtt folyik
le. A mi keresztyén vallásunk erkölcsi karaktere is magával hozza az
itélet követelését. Lehetetlen az, hogy valaki szüntelenül vétkezzék
ebben a világban és soha ne érje utol az Isten keze. Bár mi valljuk
és tanitjuk ezt, hogy Isten itt, ezen a földön is büntet és már ma-
gában véve az is büntetés, hogy mi a hitetlen emberek halott állapo-
tában élünk, mégis az Ujtestamentom tanit arról, hogy lesz egy ité-
let, egy nap, amikor minden térdnek meg kell hajolnia a Jézus Krisz-
tus előtt, az itélet ura előtt.

el az idő a maga végtelen énjével. A hid egyik pillanat az időfolyamegyik oldalán a Golgotha keresztje, a megváltás ténye, a másik pil-lér átnyulik az örökkévalóságba. Fundamentuma az a hit, hogy egy-szer nyilvánvalóvá lesz Krisztus hatalma, t.i. az, hogy ő valójábana dicsőség királya. Ha nem volna reális ez a második fundamentum,a-melyen a hit pillére épül, és nem következnék el az az idő, hogy Jé-zus Krisztus nyilvánvalóan átveszi e világom, a hatalmat, beolmik a hidés belehull a gyülekezet a szakadékba. Ha nincs visszajövetel, nincsreménység, és nincs értelme a Golgothának sem. De az Ujtestamentomigenis állitja a visszajövetel tényét. És az Ujtestamentom népe eb-ben a várakozásban él. A keresztyén reménység szempontjából ez aztés király. Nyilvánvalóan veszi át a hatalmat, és királya lesz min-deneknek, akinek dicsőségét azok ki is meglátják, félelemmel és rette-géssel, akik tagadták őt, de aki előtt örvendenek azok, aik min-den látszat ellenére kitartottak mellette.



ket, papokat, hogy a pokolról azért prédikálunk, mert ez a leg- 
jobb eszköz hiveink rettegésben, tartására. Mondják, hogy az örök 
büntetés, az örök kárhózat nem fór össze az Isten jóságávál.

Minden emberi kifogással szemben állapitsuk meg azt, 
hogy az Isten dolgairól nem lehet nekünk külön véleményünk. Isten 
dolgai nem olyanok, amilyenek nekünk kedvesek vagy ahogyan azt- 
megszabnánk, hanem olyanok, amilyeneknek Isten akarja és amilye- 
neknek kinyilatkoztatás ban is megmutatta. Röviden ez azt jelenti 
hogy nekünk Isten igéjét kell megkérdezni. Mit tanit Isten Igéje 
a kárhozatról és az örök életről? Ha azt tanitja, hogy van örök 
kárhozat, akkor én hiába mondom, nem fogadom el,m ert, sem nem ér- 
tem, sem elképzelni nem tudom. Isten Igéje nem törődik a  mi szen-
timentalizmusunkkal, sem azzal, hogy mi elfogadjuk-e, vagy nem, a- 

mit mond. Az Ige pedig azt mondja, hogy van kárhozat és van ő- 
r ö k  k á r h o z a t. Isten Igéjének tanitása mellett érdekes 
megállapitanunk azt, hogy az örök kárhozatról szóló bibliai tani- 
tás mennyire megegyezik a.z emberiségnek ős sejtésével. Ezek az
ős sejtések, sokszor többet érnek, mint egy-két bölcs koponyának 
elképzelései. Ami az emberiség lelkében a világ teremtése óta szuny- 
nyad többet mond, mint egy-két tudós spekulációi. Ilyen ős sejtése 
az emberiségnek az, hogy az élet nem volt mindig ilyen, mint m a :  
gond, szenvedés, könny, betegség, végül halál."Van az emberiségnek 
egy közös éneke;  mely bölcsődala és bucsuztatója is és ez az elve- 
szett paradicsomról szóló ének. "Ehhez az őr, sejtéshez hasonló az 
is, hogy a bünért örök büntetés jár. A görög mondavilág-néhány is- 
mertebb mondáját hadd emlitsem: A tantallusi kinokról tudnak a
Testvérel. Király volt Tantallus, aki a saját fiát levágta és év 
telnek elkészitette. Mi lett r büntetése? Az, hogy egész az örök- 
kévalóságig éhség és szomjuság kinozza - a görög rege szerint sze-  
me előtt ott volt a gyümölcs és az ital őr amikor a szomjuság és 
éhség gyötrelmei közepette felőle nyult, egy láthatatlan kéz el- 
huzza a gyümölcstálat és a korsót és nem ehetik és nem ihatik. És 
ez igy tart örökké. - Tégy gondoljunk a Danaida asszonyokra, akik 
megölték férjeiket és büntetésből egész életükben szitával kell 
vizet meriteniök egy feneketlen hordóba. - Sisifus, a kegyetlen 
korinthusi uralkodó ezt.a. büntetést kapta, hogy egy nehéz sziklát 
kell a hegycsucsra felgörgetnie a mikor már majdnem fent van, ki- 
csuszik a kezéből a kő s visssagördül. S ő kezdheti előlről a mu n -  
kát, nap, mint nap. E z a sisifusi munka, amely mindig előlről kez- 
d ő d i k  és soha sem ér véget. A görög nép lelkében igy é l  a z  ő s t u -
d a t ,  a z  e m b e r  ö r ö k  b ü n t e t é s é r ő l .

Az Ur Jézust Krisztus tanitásából ugyancsak világos   
örök büntetés ténye. A szegény Lázár ós a Gazdag között - igazság  
kedvéért meg kell mondanunk, hogy a Gazdag nem azért kárhozott el, mert 
gazdag volt, hanem mert hitetlen volt ős a kutyái inkább könyörül
tek a szegény lázáron, mint ő maga, mert egy darab kenyeret sem a~ 
dott a szegénynek. Lázár sem azért üdvözölt, mert szegény volt, ha*- 
nem mert türelemmel hordozta azt a keresztet, amit élete reá mért - 
a tulvilágon olyan közbevetés van, amely nem hágható át és Lázár 
sorsa az örök boldogság, a gazdagé az örök gyötrelem. Az öt okos- 
szüzzel szemben ott áll az öt balga szüz, akik előtt örökre bezá- 
rul az ajtó, a széles ut az örök veszedelemre vezet, a külső sö-
tétség örökké tart, a hitetlenek az örök tüzre, a Gyehennára tá- 
voznak, "ahol férgök meg nem hal /Márk 9:44/ ős tüzük el nem alu
szik." Maga az Ur Jézus mondja: /Máthé 25:41./ "Távozzatok tőlem 
ti átkozottak az örök tüzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak 
k é s z í t t e t e t t . "



ni: az Isten kezéből váló örök kirekesztettség. Mi arra lettünk
teremtve, h ogy Isten gyermek e i  és maradjunk. És miképén
a fényből él a virág, akképen mi is az örök fényből éljünk. Nem 
tudjuk kifejezni máskép, hogy mi a pokol,mert mi csak ennek a vi- 
lágnak a szavaival tudunk beszélni és igy ezt kell mondanunk Is- 
ten szine elől való örök elvetettség. Mégegyszer hangsulyozom, 
hogy nem kedves gondolat ez nekünk. Sőt, borzalmas dolog. De Jé- 
zus is annak tartotta. Azért mondotta, ha a Te kezed mégbotrán- 
koztat Téged, akkor vágd le, mert jobb Neked félkézzel jutnod az 
életre, mint két kézzel a gyehennára. Mi már annyira nem besszük 
komolyan a bünt,  hogy mi nyugodtan merünk szemünkkel vétkezni és
nem értjük Jézust, amikor azt mondja nekünk,  ha a te szemed botrán- 
koztat meg téged, vájd ki azt, jobb neked félszemmel bemenned az 
Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára.
A bünt megvető Uristen számunkra sokszor a "Jóistenke", akiről 
nem tudjuk elképzelni, hogy olyan kemény legyen, hogy bennünket 
naponként elkövetett vétkeinkért örök kárhozatra taszitson.Mégis 
az van megirva, akár kedves nékünk, akár nem.

b./ Ne botránkozzunk azon, ha Isten a hitetlent örökre 
elveti. Isten mindenkit üdvöziteni akar. Ne a gyehennán csodál- 
kozzunk és azon, hogy megbünteti Isten az atyákvétkét a fiakban, 
negyediziglen, hanem csodálkozzunk azon, hogy Isten nagyságának, jó- 
cselekszik jót azokkal, akik őt szeretik; Isten nagyságának, jó- 
ságának és kegyelmének hirdetésével telve van az Ujtestamentom. 
Az Ujtestamentom alaphangon nem a pokol kárhozatának szomorusága  
hanem az Isten jerágénak és szentségének éu szeretötének hálrdal 
Az Itélet az ö r ö k  é l e t r e szóló itélet lehet. És Isten 
bizonyára nem gyönyörködik majd abban, ha kárhozatra kell itélnie, 
hanem az lesz kedves néki, ha az örök üdvösségre szóló itélet 
zik el. Ez az örök élet.
n em lesz akkor már könny, halál, gyász, kiáltás, fájdulom. Isten 
ezt az életet késziti azok számára , akik Őt szeretik. És ez  az é- 
let az én örökéletem lesz. Nem csupán a lélekben örök élete, hanem 
egész uj emberem örök élete. Hiszen uj ember támad fel és ez azon 
ember itéltetik örök életre.

Utolsó ellenségként eltürültetik a halál, vele együttaz önzés, a bosszu és minde 
testi vágy. Ezek mind ehhez a világhoz tartoznak, amelyben most élünk.

Mi ez az örök élet? Részvétel az Isten örök dicsőségé- 
ben. Eljutás a teljes ismeretre . Valósulása m i n d a n n a k , amiért igy 
imádkozunk: jöjjön el a te országod. Elpihen a vérnek és az arany- 
nak a násza. Nem feszül benne a nemek különbsége. Napja és fénye 
az Isten dicsősége. Ha nem igy lenne, akkor az életnek nem volna  

értelme; keresztyénségünknek és hitünknek sem, mert ha mi csak eb-
b e n  életben reménykedünk a Krisztusban, minden terem ténynél 
nyomorultabbak vagyunk. Nem emberek fantáziája szülte az örökélet 
képét, Jézusnak igérete ez, aki azt mondotta.- "Én azt a k a r o m , h o g y  
ahol én vagyok, ti is ott legyetek." Aki örök életre itéltetik,az- 
Istent látja örökké. Csodálatos ez és de elképzelhetetlen és megfog- 

hatatlan.—  Szent Ágoston legendája szerint egy szerzetes háromszáz 
esztendővel Ágoston halála után sirja mellé térdelt, hogy imádkoz- 
zék és ekkor látomása támadt. Ugy látta, hogy Ágoston a mennynek 
kapujában á ll és befelé bámul. A szerzetes igy szólt Ágostonhoz: 
Hogy lehet, hogy te 300 évvel ezelőtt meghaltál és még mindig csak 
a mennynek kapujában vagy? Igen felelte Ágoston, 300 esztendeje 
állok itt és csodálom az üdvözöltek boldogságát.



Valójában csodálatos, felfoghatatlan és kifejezhetetlen 
az, amit az örök-élet jelent.

III.
És most hadd mondjak még valamit a viszontlátásról. Ez is 

igen kedves gondolat a mi szivünknek. Hantoláskor sokszor szok 
tuk énekelni Malmivara énekének utolsó versét: "Ott álljunk, majd 
üdvbe öltözötten, én és szeretteim köröttem..." Van-e ennek az é- 
neknek és a benne levő hitnek reális alapja? Kiírhatjuk-e mi ked
veseink sirkövére: viszontlátásra.

Gondolom, hogy erre a kérdésre adott válaszommal nem szive
sen értenek egyet velem a Testvérek. De mégis azt kell mondanom 
hogy a viszontlátásnak ez a fogalom/teljesen szekuláris jellegü./ 
teljesen e világi jellégü. Eláruljuk vele,hogy mi nem Isten dicső- 
ségére vágyódunk és nem arra, hogy Isten szépségét és nagyságát 
lássuk és dicsérjük és az Ő szent szine előtt üdvözültek seregével?
zengjünk neki örök halleluját, hanem - mondjuk gyermekemmel talál- 
kozzam. Bizony, mi sokszor az örökkávalóságba vetitjük a mi földi 
vágyainkat, és folytatni akarjuk az örökkévalóságban azt, amit itt 
e földön elkerdtünk.É n  egyenesén bünös vágynak mondanám ezt, mer t  
elveszi belőlünk a legnagyobb és a legtöbb utáni vágyódást, amit 
nekünk az örökélet jelenthet, t.i.- az Isten szine előtt való örök 
életet. Milyen naiv és milyen szegényes az a vágyakozás, amely és 
örök élettől nem vár egyebet, minthogy a maga földi vágyait foly
tathassa, az Isten szine előtt. Tisztitsuk meg trágyáinkat- ettől 
Vessük el a hamis képzelgést,—  csak megjegyzem, hogy milyen nai
vitás van ez öngyilkosoknak ama hitében, amely szerint azt hiszik, 
ha az életben nem lehetnek egymáséi, együtt mennek a halálba és 
akkor a halálban egyesülnek. Az Ur Jézus maga mondja: az Isten szi- 
ne előtt nincs házasság, csal: Istenben való öröm. És sokkal 
több, mint minden földi elképzelésünk és földi vágyaink beteljesü- 
lése jelenthet.
 Mégis beszélhetünk viszontlátásról is, de csak egyképen.
A kik üdvüzülnek, Isten szine elé kerülnek. Igy mondja Pál apostol 
is. Reméli, hogy az Ur efezusi hiveivel együtt őt is előálli ja.
És akkor az Isten szine előtt épen testiségük következtében a jó em
berek felismerhetik egymást. Ha Isten kegyelméből én üdvözölök,meg- 
ismerhetem az Isten szine előtt egyik-másik üdvözülő rákosliget. 
hivemet. De ez- a viszontlátás nem automatikus. Egészen pogány és 
egészen hati képzelgés az, amely azt képzeli, hogy majd Isten szi- 
n e előtt ölelgetni fogjuk egymást s az örökkévalóság mezején együtt

fogjuk szedni a virágokat. Ez elmaterializálása, elszekularizálása, 
tehát e világivá tétele egy olyan uj világnak, amelyről mi még csak
képekben is csak nehezen beszélhetünk és fogalmat is nehezen alkot- 
hatunk. Ne helyezzük tehát arra a hangsulyt, hogy viszontlátjuk 
egymást, hanem azon legyen e hangsuly, hogy mi az Istent meglátjuk. 
A z  örökéletnek legnagyobb ajándéka nem az, hogy emberekkel találko-
zunk, hanem hogy Isten szine előtt leszünk. És aki ennél kevesebbet 
kiván van és az elég neki, félő, hogy elveszti a nagyot és nem kapja 
m eg a kicsit. Uj ég és uj föld polgárai leszünk. Uj eget és uj föl- 
det teremt az Isten, az anyag és a bün alatt lévő világ helyett. O- 

lyan világ ez amelyről csak annyit tudunk, hogy benne teljes lesz 
Isten dicsősége. Ez pedig kibeszélhetetlenül több, mint amit ne- 

künk feleség, gyermek, férj, család ezen a világon jelent. Aki üd-
vösségre jut, az elmondhatatlanul többet kap, mint amit ezen a vi-
lágon a legnagyobb öröm és gyönyör neki adhat. Az Isten dicsőségé- 
nek részese lesz.
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Kedves Testvérek, igy jutottunk el öt estén keresztül egy 
gondolatkörnek a végére s most befejezésképen szeretnék valamit a 
kitartó hallgatóság szivére helyezni. Ne gondolja senki, hogy ugy 
viselkedhetik ebben a kérdésben, mint mondjuk egy képtárban, aho- 
vá bemegy , betekint öt terembe. Végignézi a képéket Itt-ott meg
áll, egyik jobban tetszik neki, mint a másik s  a z u t á n  e l m e g y ,  m i n t  
aki dolgát jól végezte. Ne gondolja senki, hogy nem történt más, 
minthogy, egy öt tételes szimfóniának az öt tételét hallgatta,most 
elmegy és elfelejti. Ezeken az estéken sorskérdésekről volt szó, 
amelyekben nekünk állást kell foglálnunk s hogy mi hogyan hiszünk 
és hogyan élünk, m  egyszer nyilvánvalóvá lesz. Anatole France-ről 
olvastam, hogy egyik könyvének előszavában azt fejtegette, hogy a 
gyermek ha veszélyben érzi magát, mindig az édesanyját hivja segit- 
ségül. Akinek gyermeke van az tudja, hogy igy van. Engem is szeret- 
nek az enyémek, de ha valamelyikük felsir éjszaka, mindig az édes
anyját hivja segitségül. Egyszer azután Anatole France is eljutott 
az utolsó órára, amikor nyilvánvalóvá le tt, hogy mit hitt és ho
gyan ált.Felesége ott ült betegágya mellett. A haldokló rátette 
kesét felesége kezére s elhaló hangon mondotta: semmi reménységen 
nincsen, mindennek vége. Ezt megismételte mégegyszer. Aztán elbo
rult a tekintete és felkiáltott: Anyám! Anyám! És meghalt.- M ert 
az krónikus Anatole France amikor a nyakán érezte a jeges kéz szo- 
ritását, végső kétségbeesésében,ahogyan megirta, mint egy tehatet
len gyermek, az anyja után kiáltott.

A soproni kórházban nagy betegen feküdt Podmaniczky Pál 
professzorom. Érezte, hogy itt a leleplezésnek az órája. Amikor 
nyilvánvalóvá válik, hogy mit hiszünk. Feleségét, aki református, 
arra kérte, hogy egyik professzortársával együtt a református lel
készt is hivja el, hadd vegyék utoljára együtt az Ur megszentelt 
testét és vérét. Hadd köszönjék meg együtt Istennek mindazt, amit 
hosszu házasságuk alatt nekik adott. Igy is meg lehet halni. S ami-
kor a soproni, temetőben már fel volt hántolva a sir, az özvegy oda- 
állt a sir mellé, hogy buzgó imádságban köszönje meg Istennek mind- 
azt, amit élettársában neki és gyermekeinek adott. Itt le volt győz- 
ve a halál, nem volt fullánkja többé, mert ahogy hiszünk és élünk, 
ugy halunk meg!!

Igy szól a költő:
Mind oda érünk
Megáll a szivünk és meghül a vérünk,
S aszerint vár ránk kegyelem, itélet.
Hogy lent a kereszt lelkiteknek mivé lett?
A széditő, kavargó ár felett 
Sötétlő, mélységes szakadékon át 
Odadöntve, egyetlen ut gyanánt 
Vár ránk: a Kereszt.

Hadd kérdezzem meg Testvérem, ki néked a Krisztus és mi 
n é  k  e  d  a Kereszt? - Ha reménységed, akkor van életed mert 
aki nem hisz, az már halott, csak még nem lett nyilvánvalóváy de 
aki hisz a Jézus Krisztusban,annak van örök élete, mert az örök 
kárhozat is itt kezdődik el - hitetlenségben, és az örök üdvösség 
is itt kezdődik el -h i t b e n.

Azért Isten igéjének mondanivalójával hadd zárja  be ezt 
az 5 napos elmélkedést: "Az én juhaim hallják az én szómat és én 
ismerem őket és követnek engem és ért örök életet adok nékik és so- 
ha örökké el nem vesznek éa senki ki nem ragadja őket az én kezem- 
ből."/Ján.10:27-28./ Annak pedig, aki mindezt megcselekszi velünk, 
legyen egyedül dicsőség! Soli Deo Gloria!
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