egy c rkotC811eg toke tetI kiépítésének Ill ll nkáj/1 Yt tudnak elérni. Nem
:lZ egyluízn k a szociális
jok ol"vos lá~a helyett a
~ének igéretével aka rják
teni törvénye azt pÜl':lllünk már ezt ft. fö ldi éle~ogy bolclogulása Iehető
aber megt<lhílhnssa.
nr aZ üdvösségre méltó,t, amit eszményképlink,
'zus Krisztus tett. lelveCrisztus, ki idvezítésii nk
i életpéldMdásávnl lmjto>

Örök élet.
•

I stcnt:'m, vajjon meddig élek, s ha. meghalok, mi lesz velem? Nincs embe)', kinek szívére l!Z a nagy, komoly kérdés előbb vagy
ut óbb reá ne ütuc. VHunak, akLk megnyugtató
vá laszt sohase hllálnHk; v~mntlk , akik arra. a.
sötét gondolatra jutunk, hogya koporsó[ödéllel m inden lezárul; vnonnk, akik r iadtan keresik cl bizon yítékokat, melyekke l sZÍvük vá,
gyát az örök élet után ulátárnasztbatják.
A m íg földön élünk, csak "tükör á ltnl, hom ál yosan látunk", "esClk rész sze rint van bennü nk az ismeret'·, A nngy t itkot, bogy mi lesz
majd velünk, csak a kkor fogj uk megtudni, ha
;~s zíJ;1l"ő l -színl'e:' látu nk, - h':L i.L nagy cset bekövetkezett. (1. Kor. XIlJ. l'. 12. v.) Addig
CS<l k <l. hi t és a remény festeget a túlvilági

,

é l etrő l

képzeletbeli l,épeket.

Nemcsak egyén i sonmnkut, jövcndönkf>t
érinti ez a 1Hlgy kérdés. Érinti minda7.okét,
nkikct szercttünk és eltemettünk. VHjjon m i
történt Vf' lük, élnek-e, hol vannnk, menn ybe
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jutottak .l', IC!8Z-i! vdiik vulull1l új/'1l Inllílk07.1iI'unk ! Az .J sorsuk tn.lán még jobban nyu!,'1.ulunlt, mint 1\ mugunké! Lellei, hogy \'un olyun
ember, aki uz örök élet reményo nélkül is [(>
iudjt, élni földi életét. Az clmulÚ8 gondoln hi.-

\'al kibékült s beletöl'ooölt IIbbu, hogy egy nupon mindennek vége ICI."YclI. Olyun emoc'"
M.onbnn, aki gyermeke, vugy éleltlírsa hnl.íla
fölött nyugodta n napirendre térn<: ('1:1 kihékiilt
volnl1 II gondoJuttul, hogy ők, akiket Ílgy sze-

y

retett, mint .súve jobbik felét, örökre semm ivé
váltak és sohase lesz velük találko1.IÍSII, olyalI
ember nem sziileteU erN! ti. világru. Milyen kégyeilCJI kísérlet lenno az, hu. valaki lIl'"mlllkul'ilU vígas7.1alni egy anyát, hogy fújdulm Il, me-

lyet gyermeke elvcsúléso

.09

főlött

ércz, esnk

ti.

sírig Ulrt cBupán, II sírnÍlI mnjd, millt minden,
uz is megszűnik I
A szív !lZ életösztön erejével vlÍgyik 117örök Het utún. Kétségtelen, hogy ez a vng)'
mngálmn még nem elóg bizonyíték amellett,
hogy nz élet II síron túl is CI:Inkugyll.ll tovlÍbb
folywtód ik. Viszont joggal
kérdezhetjü k,
miért ébresztett VOhlll Isten az emberi szi vek·
ben olynn \'ágyut, amely sohase teljesü" I'~r
td mi okoskodással nz örök életet murndéktalnnul se bizonyitani, 80 tagadni nem lehet.

.'

Nem, mert az örök élet észfő l öui hitign~g,
mint Isten. I:.:sz fölötti, de nem észellenes. l:.sz
fölött i az, amit az {"Sz fő l nem ér, de azért lehetségesnek tart, - sőt bizonyítékokat is tud
rclhozui mellelte. E8z.cllencs az, ami az ész~ zcl ellenkezik és amit e ....ért az ész lebetetlennek tnrt. Az emberek nkkor esnek I('gkönnyeb\)(>11 hiteUenségbe, amikor II kettőt, az ész fölöttit és az {Osz ellenesi összetévesztik. 'l'ngadnak mindent, nmit értelmük fül nem ér, számtani vagy logikai téteJekoon kifejezni nem tud.
Nem gondolnnk arra, hogy ez csak é d:elmük
és megismern képességük korlátoltságát jclenti csupán. Sok dolgok vuuhuk az ég alatt s
II föld feleli, melyeket érlelmiink ma még fe l
nem ér, megmngyarázni nem tud, de azéli
szent vl\lósi'i.gok. Az örők élet is ezek köző a
f,z~ nt valóságok kőzé tartozik. Titkílt, mint
II!lent, II bőlcs lángesze fő l nom éri, Je azért
lét ét nem tagadhatja, sőt sok bizonyítékot tud
fel hozn i meJleUc.
.A milyen bizonyos uz, hogy van I sten és
.I sten gondviselü AtyÍlnk, "az 1I>tell szeretet",
tÍppen olYilII bizonyos 1\7. is, hogy van őrők
éjet Hunnan jöttünk, hová megyünk, miért
I'zülettii nk, miért éJiink, ha meghalunk, mi lesz
veliink' A kérdésre mIÍs viiiaszt adni nem Ic-

~-"--
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het c~nk ezt: lstl..'ll hívott életre, 6 sUlbtn meg
~orsullk, jövendőnk: "Mcl1 ha élunk az Úrnnk
élünk, hu meghalunk, az úrnu),: halunk Illeg.
Akár /Ó/jünk, lIklir haljunk, nz úréi vagyunk."
(How. XO', r. 8 v.) I sten 31, embert szeretetének hirgyául tel'emtette. Azt ukarln., hogy sok
teremtményei között !f'gyen {'gy, ukiben ilzt.L.
relele n€'IllCl;llk nyilvlÍllvalóvn, IJallem tudatos-

AA is valik és uki legllllíbb I'észben viSzonozni
is tudja az" ~li tehút lsten I>zereletének lényeként születtünk és élünk. lsten gYCl'mekei V(i-

gyunk. Lelkünk az ő l elkéből való Jélek. Célunk: igyekezzünk hasonlntosnk lenni Öhozl'A.
.,Legyetek tökélcÍI,lsck, mint II ti mennyei Atyú.
tok tökéletes" (Máté V. 1'. 4B v.) _ mondotta
J ézus. A töl'fénclem tulajdonképen u.d írju Ic,
hogy mit tetl !.sten 1Il'.éI'I, hogy az embereket
1.l szellemi és erkölcsi fejlődés út jún céljukhoz,

u tökéleteSl:!éghez közelebb segítsc, I gaz, a fejlődés üteme lassú, nngy, néha lnlgikusnak lúl.
szó wkkenőket mutat.lrúnyu. méb';S II tökéletesed('S, Igaz, - szeretetének tárgyú ul tökéletes
embereket il:' teremthetett volna I sten erre a
világra, Nem ezt telte, gyarló emberekct 10.....
N!mlett, akik csak II fej lődés útján, la&sun elő l'c
haladva közelítik meg II célt, II tökéletességet.
Miért akarta ezt így1 Ö tudja, eJ; az (I titkn,

•

'"

Az azonban bi1.onyos, ho~~ .. I.~te~ .nem taz:;~
szeret, mintha mi arra kulonos el d~m.e s rn,'
rcztiink volnll, Még nzt se mon;thatJuk, hO,:, "
'.- ta való llliségiink jui.nlmakent s~re~. Ha.
II an
" kből és mrnden
tcljcs szívü nkből, tc.\jes I.c.lk un'
, .
CI"Ünkből s1.eretjük IS IUl az Istent,_ ez csak
a7.ht Vllll mert O előbb szeretetet ebreszlclt
€zívünkbe~, .Lsten azért szeret, ho~ S1~r,etctc
bennünk nyilvánvalóvá. és ludatossa. valJék s
legalább részben rólunk _vi ssUlsug~~oz~?k.
Ezért "1I1l az, hogy aldott napJat Jokra. és
gonoszokra egyaránt felhozza.
'Lehetetlen
amnban elképzelni, hogy l sten szeretet.:, m~I):
Iyel O minket lel'emtett és sorsunkat ugy lr~
uyítja, hogy a fejlődés út jún eélunkh~z, a tokéletességhC'z fokozalosnn közelebb Jussun k,
csak a sírig III1·tlll1;l, a test haláli'tnak pillanatiiban örökre llle&'"S1..nkadna. LeheleUen azt
képzelni, hogy Ititen az cmbCt'i lelket, mcly az
Ö lelkéböl való lélek, csak Ilddig tizeressc, amíg
tetitbe.n él, azután elveszni engedje. Ha csn.k
~1'CI'emlÖnk "0l nil nekünk I sten, talán monc1hatlllí, megbánt.am, hogy C'mbert teremtettem,
Mel"! nem olyanok vngyunk, mint amilyeneknek l sten minket látni szeretne. Gyarlók \'agyunk, a lelket, melyet lsten lehelt belénk,
sokszol' beSÍlt·ozzuk. Dc gym'lósiigunkb.."lll, be-
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sárOl.ott lélekkel is l sten gyermekei, szeretetéIlek till"gyai vagyunk. Leheletlen elképzelni,
hogy azt 11 lelki közösséget, amely így I sten
között, mint AtylÍnk kö"..ött. és közöttünk fennlill, melyet jó tetszése szerint Ö maga létes ített.
:1 halál valaha is mCg51,akíthatná. I sten mindenImtÓSligának fönséges gondolatával ellenkezne

ennek röllélelczésc. Ez azt jelentené, hogy II
halál, ez II sötét ungyal cn5sebh, mint Jsten.
Keresztül tudja húzni I sten aka ra tát, Illeg
tudja szüntetni azt a viszonyl, melyet I ;;ten
Onmaga és az emberek között teremtett. Meg
tudja Istent fosztani llZ Ö szeretett gyermekétől. Ezzel szemben az igl17..slÍg az, amit Pál
apostol mondott: ,,~[cg vngyok győződve,
hogy scm halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvnlók, sem következendők, seIU mngasslÍg, scm
m(:lység, sem semmi más teremtmény nem
f,Of.1. kítbat cl minket Istennek szerel métől , mdy
vagyon 11. mi UI'unk Jézus K r isztusban."
(Rom. VilI. r. 3S--39 v.) "Mert ha élünk, az
úrnak élünk, 1m meghalunk, uz úrnak halunk
múg. Azért nkár éljünk, akár haljunk, az ú l-éi
vagyunk." (Rom. XIV. r. 8 v.) A túst halúla
a halhatntl:m lélek életében csak egy epizód
c"upán, a lélek fl test halála utún új létformát

1
1
,
,
,

'"

öl1. IIi!;zcm az örök életét, mert hiszem, hogy
"az .I sten szeretetH,
A jó lsten IWA!I'etc1e mindennél el'Ös<!bb
bizony íték nz örök élet mellett. Erősebb még
J~zus feltámndílSiinÍli is. Azt mondhatná
ugylmis valaki, hátha tévedtek a7.ok, akik Je..
1,US felhímadá@Ílfink esetét m('giI1ák, hiszen
cmOOri'k voltnk, tévcdheHek. Abban awnban
hogy hh!ll szeret, nem tévedek, azt minden
nap boldogan Inpasztalom. Azt, hogy .Jézus
feltámadott, söt Ílldott lelke sohase is látott
halált, l!zentűl hiSfizii k, númcsnk n7.6r!, mert n.
Bihli~íhan nzt írvll lalúljuk, hnn('m mindenek
felett azért, mert lehetetlennek Il~rtjuk azt,
hogy hlhm az íj legtökéletesebb gyermekét,
kiben lelko gyönyörködött, elveszni l'ngedtc
volnll. I-lilünk Jézus halhu.In.Uanságábull és
lelkün k örök életében olyan el'Űs, hogy még
nkkol' is megú llnn, ha nzt az evangélium leil'ása nlá nem h'ünt18zlnnfl.
:Ha nem is lehet 1170 örök életet ész-okokkn.l
úgy, min t egy f:zúmntni vngy logikai tételt behizonyítnni, IIIeit ész fölötti ign7.sÍlg, ésszerúCll
nem il! tngm]hn tjuk, söt sok érvet tud unk f(>lhozni m<!llette. Kétségtelen, hogy II te~ és
lélek úllapotn ('gymlÍ.st kölcsönÖ8C.n ~foly.1IS01.
ják. A tesli betegség legtöbbször lelkIleg IS leS

"'
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hangolthí t(!t;:zi nz cm~rl. Yi~Z()nt, hn v~~~mi
.. " . ' mintha izmai IS feszulnéne.k II Z Ol o m -

orom
"
,
- , .• en.
_ ..
korban ft testi ero hanyat ' nsnvt1
10. L>.L.,..oreg_. U"...... ; ereJ'e is ......'oogu
. ., ,nt' ' n" SZ 'l k •
az emuo.:r s..... .........
OJ
•
Ebböl ar rn szoktak következtetni! hogy II test\(11 egy iitt II lélek is mcgszűnik élm. EZ1.c1 S ZC I.~ 
bm IIzonboll számtalan olyan esetre lehel I,a mutat ni, nfllely ennek az cllcnk c)'.őjét mutatja.
Cyöllg\.' l('~tfj, törékeny szcrvc?Ált~ c~bel'ck
!-ok esetben csodálatosan nagy lelki erat mu ~
tlllnak. Vannak aggastyánok, akiknek szc~l('m.~
rri s~L-ségiik őt'ökké megmarad. A ,~C6 h ~I:O
meggyöngiilésének nem szükségszeru velcJurója a lclki crö mcglankadása. _A b, hogy :~Z
<,rube .. <;zclh!mi erej e korának elorehaladoHs;ugávai g yak ran lankndni látszik, legfennebb
cwk ur. t biwny ítjn, hogya ltílek a meggyengült testben nem tud eredeti elevenségével je·
lentkewi, lle semmiesetre se azt, hogy tl test.!(>I egyiitt kihalófélben van. A lélek sorsa
ninc& a !l'Sthez kötve. Sok embert ép szellemi
erejének tl·ljes."égében ér ti halál. Sokan életti k taV{\l-7.tÍn mennek el, ép ukkor, amikor lelkük szépsége és ereje bontakozni kezd. Ha
t7.eket látjuk, lehetetlen nem gondolni arra,
hog)' ;Ir. az idö, amit testben élünk, fl. bnlhntnt1:\0 U'lek Hetén('k esak egy rövid epizódja csu-

I

'"

pán. "~öldi életünk sok ellentmondása éH igazságta lansága is egy máhik élet felé útai, melyben az ellentétek megoldódnak s ti jó és az ig-dz
gyözedelmcskcdik.
Nngyon sokan vlUlnak, akik azért vonják
kétségbe a z örök életet, mert a lélek életét csak
testhez kötve tudják elképzelni, más létformát
szÍlmára nem látnak. Mivel nzonban II test feltámadását elhinni nem tudják, mert ennek jóum eszük és minden tapasztalntuk ellentmond,
II lélek sirontúli életét is tugudják. Azok az
egyházak, amelyek még ma. is, ;I bllswdik században is a testi feltámadást hirdetik, s annak
bitét az üdvösség feltételekén t akarják a hívekro ráerosztlkolni, a gondolkozó emberek kö·
zött több bitetlenségnek lettek ar. okozói, mint
II természettudomány, molytöl II bit érdekeit
féltik. A természettudomány minden kétséget
kizároon megállapítolla azt, hogy a test, lllcly
porool lott, porrá válik ismét, s ha egyszer
sírba tették, onnan soba fel nem támad, a lélek örökkévalóságát, a szellem halhalllllunsagát azonbnn soha sc tagadtu. Vnlósá.gbun
nincs is feltámadás, mert II testnek nem lehel
feltámadása, II léleknek pedig nincs sziiksége
feltámadásra , mert meg sc hal, ö.·ökké él, ItalhlltaUun.

n.
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A nagy titkot, hogy a sírontúli élet lnilyen
I~z, CSIIk nkkor fogjuk megfudni, ha a "nagy
I!::ct·' bekövetkezett. Addig csak a képzelet festeget róla !;zínes, tarka képeket. 'l'ermészetes,
hogy minden ember a maga műveltsége és sajátos életviszonyai szerint képzeli el azt, 8mi
ott reá var. Vannak, akik azt is csak II földi
élet fogalmai szeri nt tudják elkép1..elni. A földi élet tovúbb folytatását várják földi bajok
nélkül, földi gyönyörök élvezete mellett . ~I.á
~ok szerint a síron túl az embelTe olyan eszményi élet vár, amely semmiben se hasonlít-

tény anyaszentegyházat a sorsü ldözöttek nagy
tömegei előtt II multban épp 8Z tette rokonszenvessé, hogy odafent a mennyországban
elégtételt és viga.!l1.talást igért nekik éli ugyana kkor figyelmeztette a sons kedveltjei!., hogy
el ne bizakodjanak, mert e~..)'kor majd nekik iB
l sten színe elé kell áUaniok. A sok elképzelésben csak az bizonyos, bogy l sten ott is és akko r
is szeretö jó Atyánk lesz. Pál apostol ezt

ható ehhez a szennyes földi élethez.. Az embernek ott olyn n tiszta, mennyei örömökben lesz
része, amilyenről iH II földön még fogalma se
lehel Yannak, akik Ílgy képzelik, hogy lsten
81. embereket haláluk után két c.>oportra osztja. A jókat jóságuk jutalm{ml mennyországba
juttatja, II ros<;zaknt b(ínük büntetéseként pokolra Véti. "'~g}'i k belyről o. másikba nincs átmenet. A jók jutalma üdvősség, o. ross1..ak
biintetése kárhozat. Vannak, akik azt hisúk,
hogy azok, akiket II sors itt a földön megrövi dített, ft m<>nnyol'S1.lÍgban mindenért kárpótlru,t találnak, 1\ szegények ott gazdagok, 1\ holdogtalanok boldogok lesznek és ll. csalódott szí\'~'k reménye ott tl'ljcsedésbe megy. A keresz-

11 . r. 9. v. )_

mondta: "Amiket szem nem látott, fül nem
hallott és embernek llzíve meg se gondolt-, amiket I sten készített az öt sze retőknek" (I. Kor.

!.t;tell, aki az ő áldott napját a jókra és a
gonoszokm egyal'ánt felhoua, az örök életet
minden gyermeke s1..ámám biztosítja, a jók
számára is és a rosszak számára is, mert minket mindnyájunkat azért teremtett, hogy
mindnyá junkon nyilvánvalóvá váljék az ö
atyai szeretete.
Mennyország és pokol egy-egy lelki állapot. A mennyország a tisztu lel kiismeretű, .1
Jlokol 1\ rossz lelkiismeretű emberek lelki állapota. A tudat, Ilogy minden kötelességemet
legjobb tehetségem szerint teljesítettem, ~uin 
dékom n sohn ,:;emmi rosswt nem tettem, senkit meg nem bántottam, IlIIllem mindenkh'el,

'"

ö"ük t!lel

akiw" c!'nk ludtlllll, jót cselekedtem, Ilí ron lllIl(ln €-s "írOll Ili! mcnn yoI'suíg lel kemben. A z
clmullUlztotl kötelcssé~k vúdjn, II kön ny, Ill('Ivet nllísok !lzeméból ralml'ztoUmn, :L scb, mel~'ct mások szÍ\'én ütöttem, az önvád nmiait,

I;ogy lsten gyermekéhez nem méltó életet. éltem, síron innen és sí ron túl pokol !\ lelkemben. Cselekcdcinek következményét senki (I]
nem kerülheti. "Ne tévelyegjetek, Isten n ('1ll
cs\Uollatik meg j mert nmit vet IIZ embe .., azt
aratándja ia" (Onl. VI. r. 7. v.).

ö rük eid

'"

vohw. érUlCteUen kínok té pik liúvünket nil
eset felett. A fájó 8zívehe nincs miis vigasv

tolás, csa k II hit: csak pol" 01., ami porní.lcs1., II
lélek II lií,.on túl is él, fejlődik és tökéletesedik.
"Lcgy,·tek lökéllltllsek, miut n ti mennyei Atyá-

A ]rlkiislllc rct fUl"(la llisa nZQnb.'U1 nem
:ítok, hanem líldílS nz emberen. l sten azt aka rja, hogy S<"lIki az Ö gyermekei kÖzi.il cl Ile veszsZ(>Il. hanem mindenki iidvösségel nyerjel!.
Ezért vun II Iclki islIlcrclflLrdnliLS. Isten n b ünősöket iíj élctkcu16src nkur jl1 vele laínyszel'Í '

tok tökéletcl:i". J ézusun k ez II tnn{ulSo.'l. is IIZ
ö rükkévnló..·,iig felé utul. Un egyébért nem.
lIliírc$llk IIzért is lellllio kell örök élclnek, hogy
életünk célja felé, n lökélctllSSég relé, melyet
ezen t~ földön cl nem é rhetii nk. olt közelebb
jussunk. J..ch lltetlf' n, hogy lsten olyun élelcélt
líllítotl volnt\ IlZ embc.-c.k elé, melyet soha, ~
~ í ron inn<!n. SO Iliton tiil el nem érhe tnek.
S lusz·(' Inlnlkoz1umnk H1.okkal. akikl'l
l>zeretUink és elt<!U\eltünk 1 Testi leg solm. m('rt
az ami pOI'ból vé letett , ismét I)OI'rt'1 lesz. H tahín ép ez 1I1" !lilii Illilli l ti hnlÍlI sokak dő tt

teni. Az vohm buj, hn lI<!m ezt tenné, ha I~ bií·
nösökel biintetlcllii l hogynil. A szenvedések
tüzében n lélek megtiszlul.
i\legrcndiilve 1í.llunk mcg kedvcseink rava1:lln lllellett. ~'nj IlZ i8, lill köy.iiliik valnkit í'gy
hOO3ZÚ, 8y.ép éh'l t után kdl elveszít<!.Üink. lIn
lK!dig vIllakit - mint mondnni 81.oktuk _ idö
előtt, 7.8enge korílbzm vagy élete lIwIIS1im ~7.u
kit ki közülünk n hlllál még mi előtt icIke td"
'
JCS
1!7~psé8(J éi! guzdngsúga
kibonlnkozhnlolt

olYlln kegyetlennek és írtó1AllOiinak \iit súk. 1:;1
kell v/tJn i é.~ sohn sc fogjuk 16t ni (lJf,o ka t 11 kel.lVCi! nrcoknt , melyeknek von{l8ni e~y életen nl
szíviinkbc "ésődt<!k. Ar. egyko)· kedves, mosolyb'Ó I\I'L'Ok, melyl'kl'o csók jninkn t es6kolluk, t' ltOl'zulnnk, hideg kOpQl1iÓkbnn örökre elp~ r
lad nak. Do C8nk tesii leg vcuítjiik d sz('n: ttell~ 
kel ö."Ökre. Leheletlen, hogy l slen n:o~al, llk.~·
kct itt /I földön II 87.erctct nrlUl)'l>1AII1\\'al fuzö tt ~ze, ilii ő.i.ikk6"alóSlígu.w I'gymnslól í'l-
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Örök élei

szakítsa vagy tn lá lko7.úSllkllt mcg nc engedj\'.
Milyú:1l lesz II luhí.lkow, Vajjon a gycrmf'k,
llkit zsenge koníb:.m tépett Ic a halÍl ! l lJl y j a
kebeléröl, gyermek lesz-e nkkor is, amikor Od l~
fe nt 11 mennyországban &1esanyja újra (el ieli.
Ezt csa k a jó lsten tudja. Mi csak mmyit tudunk. hogy II Bzeretet clVscbb, mint 1.\ halá l, II
@írnál meg nem szuknd. A szeretet, melyet !lzívemben édesanyám iránt érzek. nem szünt meg
ukkor, amikor eltemettem, ma is itt él szívemben és hnlóporában is örökké áldom öt. A sze.retet, amelyet gyermckcimmcl szemben érzek,
nem sz\inik meg nkkor se, amiko." majd engem
eltemetnck, - hulóporomban is örökké áldan i
fogom öket. A szeretet hnlhnlntlull.
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