
NOVEMBERI GONDOLATOK
Ami első pillanatra megkap,

az Yeménytelenül. november:
fényttile'lt ég, csupaszodó fák
közt hideg szél, eső és köd. A
természet hervadása felkelti az
elmúlás gondolatát az emberben
is. Hát még ha temetőt is jár!
Foghatóan érezzük, hogy (lZ
egyes ember milyen gy()r~am. le
hullik az élet fájáról, sőt nem
zedékek, korok, kulturák is
mennyire "hiábavalóságnak
vannak alávetve'( (Róm. 8, 20)~
A lombhullást, a temetőt néző
arcról könnyű kitalálni, mire
gondol.

De ez a hervadásos lelkület
nem egyedüli lakója a léleknek.
IVemcsak életünk van leláncolva,
az időhöz, hanem tetteink és bel
,'fŐ világunk is. A lendülés és le
törés, a' hang'Ulatok hullámzása
csak egyik formája az idő lé
l-eklie-áramlásának. Keserűbb
ennél a, külső és belső vilá,q üt
közése: ritkán sikerül tetté vál~
taní a jószándékot, a lelki élet
're ezer kül1;Ő akadály súlyoso
dtk, sikertelenség, belső eléae
detlensé,q lankaszt. legjobb afóa
rásunk közönybe fullad, elutasí
tanak, félre ismernek. Mindegyi
künket tne,qkísért az idő: hideg
közöny a jóságot, a 1)aló élet a
szép ideálokat, önmagunk terhei
az Istenhez-törekvést teszik pró
Mra.

Osztozik mindebben az időbe
álUtott Egyház is. Folyton uf
ra kell kezdenie munkáJát, ko
rokat és nemzedékeket ujra meg
kell keresztelnie; sőt az eg1/es
embert is egyre ujra mea kell
nyernie a jónak, a Jobbnak. Iou
az E!1yház a folytonos kezdés
je!1yeit, a soha-nem-kész voná
sokat viseli. (jt és benne tagjait
őrli a tehetetlenség. a kudarc, a
'Csúfság. a hiábavalósáq ér"'he,
lankasztja a közöny. Az idij kí-

gyója neki is sarkába vájja fo
gait. - Ime, ez az ősz, az tdő;
ez az, amit először észrevesz a
szem.

Seerencse, hogy nemcsak ez a
szembeötlő világ van; van más
is és ott más a törvény. Itt el
tnúlás, letörés, idő-ott duzzadó
élet, teljesség, örökkévalóság. És
mert egyensúly után vágyódik
<L lélek, éppen 'az örök Egyhá$
nak feladata, hogya természet
nyomasztó világát feloldja. Ezt
feszi, amikor az egyházi év
utolsó hónapjában feltárja a·
hármas egyház nyilt vagy reJ
tett dicsőségét, az égnek föld
re-ragyogását.

Novembert a gyfJzelmes O'1'szág
köszönti be, a célhOfférkezettek
boldogsága villan fel avándcr
rok előtt. Közülünk valók vol
tak, most "örök virágok az
örök (jröml1őT:'. "Itt van a .-6
zsa, meluben. amaz áldott Ige
testté lőn s liliomok, amelyek
Illata vitte jóra a világo(( (Don
fe). Ok átléptek az időMl az
örökkévalóságba, de szere1etük
visszanyúlik a földre, az időbe
s a hív5 nép közbenjárásukból
új erőt nyer (Nov. 1. postcomm.)
Am másnap a ezeneedés szigete
mindjárt más értelmet ad az
id()nek. Az idő számukra gyöt
relmet jelent, m.íg véqül lelkük
salakját kioldJa a szenvedés ke
gyelme. Az örök mérték: nem .
inoq 'meg ll: legkisebb hiány
előtt sem: erre figyelmeztet ha
lottak napja. Imádságunk rövi
difi, a biztos remény leh4ti
szenvedésüket: az idő kinyitja
szemüket a Fényre.

Az örökkévalóság ragyogása a
földet is bejárja, a küzdelmek
földJét. Krisztus ma,ga a p,yii
n1/öro, találkozás: (JI személyes
Orökkévaló ölelkeiZ'ik Benne az
idij emberével. Kn.tusban és
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Krisetus óta a világ netn látszat:,
'/Jan értéke, értelme aZ őrökké'/Ja
lóság számára. A megváltás át
szakította az idő fekete kárpit
ját, és Jéeús oldalából megszü
letet! a megváltotlak országa, az
Egi/ház. Titokzatos testében él
tovább az időben as Örökkévaló.
l g:1J természetes, hogy a mulha
tatlanság, a dicsőség fénlJiele i
kiverődnek raita: "Ragyogó
tisztává akarta t:enni az Egy
házat, melyen sem szeplő, sem
rtinc, sem egyéb efféle nincsen,
hanern szeni és szeplőtelen'( (Ef.
5, 25). V égre egy arc, melyre
nem tapad csúfsá.fJ és .gyaJé,zat,
melyet nem dúl fel belső tusa
kodás es hűtlenség, amelyre nem
~';?XÍnt árkot, ráncot az idő; fiatal
marad, mint Krisztus. Erre sok
ssor kellene gondolnunk.

Jéeue testének tagjai őrökl'ik
ezt a {ényt, hiszen a megváltás
m'indegyikünk életébe beállitotta
tT.Z örőkkévalóságot. Jéeus tettei
ben ott volt minden Testéhez tar
tozó ember, halálában résztvet.
tünk, feltámadásában ott fény·
lettünk, sőt I sten. országában
Öb'énne már mi is elfoglaltuk
Iwlyünket. Seeni Pál többször
hirdeti ezt. "A régi embert ben
nünk Vele együtt keresztre fe
szítették'( (Róm. 6, 6.) "Krisz
tusban ugyanis feltám.asztott
Ill'inket, Vele együtt magn mellé
iilieieit a mennyben'( (Ef. 2, 7).
Megdöbbentő ez a mult idő!
Megdőbbentő t'lf.dn,i,. ho.fJY ..mq1·
.'1emmi új nem tortemk udvosse
giinkben, hogy bennünk él as
őrőkkéva.lóság.

As elJ.lJftázi é1' vége felé ez II
tudat eglJre na.qyobb nyomaJé
ko: nyer. Földi bajok szorOflJJtrl
nak, földi, feladatok várnak, dl;
!Jyarlói~águnkl)Qn ez a segítsé
giink (22. 1'Wi. postcomm.) és en
nek erejében a 1,eszéll/ek nem
lmőzik le a,z embert (23. '!HlS
pcstcomm.} Bennünk ragyog a
.iövendö élet csiráia, rwgy a: hi
zalmunlc, 1100;1/ aki meakezdett»
bennünk a jót, az Jézus Kris«:
tus lIopjái.q he i:~ fejezi (22. vas,
lecke), A megváltott lélekben
m.indin kell lenni az ö7'ökké
1)alók biztosságából, korhoz, han
oulaihoe 1tem rögződött 7~JlUga
lombol; Hiszen a lenna.qyobbaf
elériiik: az Isten "áthelyezett
minket secretett Fia országáha"
(24. vas. lecke). Igy az idő már
eloesztette földrehú.zó erejét; ez
fi '"iláJ/ u,lkotórésze lett az örök
k.é'lmlósáynak.

Ez az elmúló világ és az örök
élet '17églegesen avilágítéletben
fonódik össze. Felgördül a füg
{!öny és hthető lesz a világsZi1t.
l)ad. Az örökJ.:,éva16k végl~ges
biztlJnslÍ.qáf, ijrömét ~zomjazóip;'
.cn/cst felkeresi a Voleoény. Kl
teljesül az időbe zárt E.qyház.
Tog)airól Krieeiue letőröl min
den földi 'vonást. Mindenben
Krisetus lesz. az örökkéva16. Ad
difI pedi.IJ az j,dó boltozatáj át
töri a meinuiliás (szentmilte.
secntséoek), . ct földrehajló mér
lecet, az Ő:,Z, az idő, n halál ser
Tlen.lJő;jéf [elcmeii a kegyelem.

Simon József


