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Lehetnek közöttünk, akik úgy gondolják, hogy igen idősze
rűtlen alapígét választottam e mai alkalomra* Magam is szembe 
nézt^ a kárdésselí szükséges ma vigasztalni Isten népét? E— 
lőljáróban elmondom, hogy mire jutottam* BziÜtséges a vígasz
talt, mert van b^* Mennyit szenved az ember a maga és mások 
búne miatt; mert a szeretetl^eég és az önzés a salyos bíínök 
közé tartoznak, ha nem a legsúlyosabbak. Be szSikséges a vigasz-* ■ ̂■ ■:!'talás, mert van betegség. Hiába küzdünk és védekézünk aLlehe. |
A társadalom hősies erőfeszítéseket tesz az egészségügy érdé- |

' . " ' -;í-
kében, fi ugye n ^  kell messze mennünk, hogy beteget, gyógyít
hatatlant, fájdalmakkal küzködőt találjunk. Szükséges a vígaas 
talás, mert van szenvedés. Mennyi megrázó ezereaósétlenség t#- 
ténik naponta, A növekvő közúti balsesetekben hányszor az ár
tatlanok halnak meg, azok akik "szabályosan* haladtak. S az 
ilyenek hozzátartozóinak líinee-e szüksége^ vigasztalásra? Azu 
tán itt von a halál. Elszakít, elvisz szülőt, testvért, hites-
társat, gyermeket, jóbarátot. Kern válogat és nem kímél. JCaní-e~ . ■■ t
gyülekezet, melyben nincsenek gyászolók? ;

Mindezeket végiggondolva megmarad-tem az alapíge mellett, fi |
annak alapján bizonyságot teszek előttetek* a / hz i^yetlenegy |
VÍgasztalóréi, és b/ az egjretl^egy-vigasztáláéról. |

s
Az Egyetlenegy vigasztalóról. f

Az előbbi felsorolást valójában nyugodtan figyelmen kivül |
is hagyhatnánk. Ha mi mindnyájan úgy látnánk is_, hogy nincs ;■
szükségünk vigasztalásra, az Anyászentegyházban hangoznia kell 4̂
a vígasztalásnak, mert így akarja Isten. A mi Istenünk a VÍ-



T
gesstaláe Istene# Ahogyan Pál apostol mondja olyan szépen* "Ál 
dott az Isten és a mi ümnls: Jézus Krisztusnak Atyja, az irgal- 
mass^piak atyja és miná^ vígasztslásnak Istene, Aki megvígas 
tál minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztal - 
jnnk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, a — 
mellyel Isten vigasztal minket^Vs 3Sorxl#344/

l|
Isten már az ószövetségben úgy jelmti ki magát, mint Aki ,ij

egyedüli vigasztalája az 6 népének* "Én, én vagyok megvigaszta- !|
lótokt "/És v51»l?/Amikor elküldi Szerelmes Piát, Benne is *‘íz- 
ráel vigasztalását" várták#/lk#2*25/ És méltán, mert Jézus , J
Krisztusban "bőséges a mi vigasztalásunk."/2 Kor#l,5/ Amikor *
pedig Megváltónk arról beszél, hogy az ő mennybemenetele után 
eljön a Szentháromság harmadik személye, a Szentlélek Isten,'

í

akkor "a vigasztalót" ígéri nékik* *ÍÉn kérem az Atyát és más 
vigasztalót ád néktek* •«"/JnKl4tl6,26}15,2é}16,7-8/

Bizonyosan tapasztaltátok már ti is édes atyámfiál» h o ^  
kegyelmes, jő dolog az is, amikor az ember talál olyan embert, 
aki együtt bánkódik velőnk s úgy vigasz1»l minket#/Jób 2,13/ |
Be a legnemesebb, legŐszintébb emberi vigasztalás is esak ' I
deigvaló* Qsak Isten tud végérvényesen megvigasztalni, mert tí íi
az Egyetlenegy vigasztaló* Testvér, ha ugíf vagy itt ezen az 
istentisztelete, mint aki szive mélyén vágyik a vigasztaló 
Istennel való nagy találkozásra, mondjad velünk őszinte könyör
géssel azt a 16* századi éneket, mely oz egész magyar reformá
tor! éa.ékköl%ésnék. egyik legszebb darabja*

"jövel, megnyom©rultaknak
Hemes vigasztalója, . >
Árváknak édes Atyja! |
Töltsd bé siralmas szivünket ?
Mennyei nagy örömmel*

■.IL
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Édes vendégel 2/

Az e/)sretl0n.egv vígasztalásrél*
Hekünk reforraátusoknak különösképpen is illik tudni, valla

ni és hirdetni, hogy amiként Egyetlenegy YÍgaeztalé van, ép - 
p^ugy eeak egyetlenei^’' vigasztalás is van* Hiszen a mi ele - 
ink Hitvallásukat ezzel a nagy kérdéssel indítják;’íMicsoda te 
néked életedben és halálodban egyetlenegy vígasztalásod?" Tő
lük tanultuk, pontosabban általuk tanulóik Isten igéjéből, 
hogy csak egyetlenegy vígazztalás Yan, nincs még kettő e«a*

Mi ennek az egyetlenegy vígasztalának a tartalma? 6sqíjúl 

így mondták; "Az, hogy mind testestőlf mind lelkestőlf raánd é<*» 
letemben, mind halálomban tiem. a magamé, hanem az én háséges ' 
Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdíaas vagyok**#*5 Mél
tó, ha a reformáti^ keresztyén úgy "tudja és lágy mondja napon
ként ezt a hitvallást, mint a Mi Atyánk—ot* Mert benne Össze
foglalva Iteiáljuk az egész Szentíráe tanítását az ^etlenegy 
vígasztalássól* Az a mi vigasztalásunk, hogy a Széntbiáromeág 
Istené vagyunk*

Erről vall alapigénk is, amikor azt mondja; "vigasztaljátok 
az én népemeti" Az övé vagyok, mert teremtett, mert ő megvá.- 
tott és 6 megszentel* Az övé vagyok, mert (í̂ nem veszendő hol
min, ezüstön vagy aranyon" váltott meg, "hanem drága véren, 
mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén*"/!
18- 19/

Az pedig, hogy megváltott, hogy a maga tulajdonává tett, 
azt jelenti, hogy legyőzött minden akadályt, ami ennek útjá
ban állhatott volna* Legyőzte a nyomorúságot, a bi&it és a szai- 
vedést* Ezt hirdeti alapígénk is;"hirdessétek néki, hogy vége 
van nyomoníéágának, hogy bűne megboceáttatottj hiszen kétsze-
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resen sújtotta őt az ür keze minden "bánéiért.Az a mi vi—
gssztalásnnkj hogy a nyomorúság legyőzetett, a bán megbocsát—

/tatott, & fenyítés pedig az Ur kezéből jön*
Ezzel a nagy vigasztalással, ha úgy tetszik, örömhírrel ke

res bennünket az Isten* Úgy, ahogy Koponent keresték, meg
rendítően szép történetet mondok el a ”j^glyok angyalá**-ből • 
Roponen nem tartozott a nagy gonosztévők közé. Hem volt rablő 
vagy cégéres gonosztévő* Csak éppen ragadós volt a marka.,Vé
gül mint visszaeső b^öst Szibériába számázték* Ott szívében 
ellenállhatatlan erővel feltámadt a honvágy* Mint valami sor
vasztó láz és eáésztő betegség, úgy lepte meg őt is* Maga sea 
tudta hogyan, ®SS^egysz€r már ne® volt a deportáló táborban* 
Heki vágott a nagy útnak, haza Suomlba* Hehéz, keserves úton, 
de hazaérkezett* Egyetlen terve volt oé\3pán$ Megkeresni azt a 
Matild kisasszonyt, azt az ^n^alt*, akiről esténként a lobo
gd táz ia^lett társaitól hallott*

Sikerült is m ̂találnia Wrede Matildot, a foglyok angyalát 
Xltaia Koponen m^találta Jézus Krisztus bah báneinek bocsánat' 
tát és az új életet is# Végre meg is fogadta Matild tanéeeát,

i

önként jelentkezett a rendőrségen* Matild viszont m^igérte n 
neki, hogy minden összeköttetését igénybe veszi, hogy kegyel
mi kérvényét ne utasítsák el* De a kegyelmet csak aklcor sike
rült elnyernie Koponén számára, amikor azt egy fogoly transz
porttal már elindították újra Szibériába. Hiába küldték azon
ban utána a táviratot, közben Koponehre rárohanhatótt a két
ségbeesés és m^szökött. nyomtalanul eltűnt. A legalaposabb 
kutatással s®a akadtak a nyomára. Kegyelmi hírrel, örömhírrel 
keresték pusztákon, erdők mélyén, mocsarak, nádasok között,de 
hiába. S azóta ha Matild Isten elől menekülő, a világ vadonja
in és mocsarain bukdácsoló embereket látott, mindig így sóhaj
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totti - Kopoiim, ez is Koponeiií Mennyi ssegéiiy Kopon®ii van m 

világonf
Oeend'bm hadd kérdssaelek meg Testvér* Ifem vao^-e Koponen, 

nem menekülsa-e a minden vígasztaláé Istenének kegyelmi híre 
elől? Utoiárt-e a nagy, ez egj^etl^ vígasztalt, hogy vége van 
a nyomorúságnak, hogy bűnödet megbocsátották? Ha igai, akkor 
add tovább est e hírt, vigasztalj te is másokat azzal a vi
gasztalással, amellyel Isten vigasztalt meg téged* ámen*

"Szóljatok Uemzsáiem szivéhez," Károly így fordítja* "Szól" 
jatok Jenizsálaanek kedve szerint valókat," lu.'̂ ér pedig így 
adja vissaai "reáet mit Jertfflalem fremidlich", "beszéljetek ie  

ruzeálemael barátságosan"* A vigasztalás és a szívhez szólás 
együttesen hangzik még* Gen*50t21 I Suth 2^X3 és Hos#2#13 ♦
A vígasztalás és a kegy elem-hirdetés együttese hangzik még* 
És# 49t,13| 51f3#12 I 52:it*"?ég© van nyoaöníságáöak", lái?o»' 
lyi így adja viEszai" eltölt az ő elrendelt ideje"* "kéteaere 
San sújtotta***" Károlyin^ így áll*"kétképói való ju-telmat 
is elvett az Ur kezéből minden Ő bi&ieÍért*"-A oábá* itt nem 
hadiszolgálat, hanem az adósságot letörlesztŐ szolgálat, rácáh 
nif* itt neni«kegyelmet nyert? hanem "letörlesztetett"* Hem saa- 

bad a "kettős" büntetést számtani, prózai érteisaben venni,
inkább eiSyos büntetést jelent Uer*15,18ii^rasszoV
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