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„38Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. 39Egy 

szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek min-

denkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak 

is. 40Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tő-

lük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy 

féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. 41Örömmel te-

szek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglege-

sen elültetem őket ebbe a földbe.” Jer 32,38-41 

 

Drága Testvérek! 

Ennek a vasárnapnak azt a címet adták: „Hit által az 

örök életre!”. Tudjuk a tudomány világából és érzékeljük a 

látható világból, hogy – leegyszerűsítve mondom – 4 di-

menzióban élünk itt e földön. (2. dia) Körülvesz bennünket 

a tér világa (magasság, szélesség, hosszúság), amely bele 

van ágyazva az idő világába. Ebben éljük a mindennapjain-

kat. A tér világa körülvesz bennünket, ebben élünk és moz-

gunk és nagyon nehéz az eszünkkel felfogni, hogy egyéb-

ként a végtelenség vesz körül bennünket. Nehéz mit kezde-

nünk azzal a ténnyel, hogy (3. dia) mind a makro, mind a 

mikrovilág végtelen, nincsenek határai, miközben a tér ha-

tárait látjuk az életünkben. Nehéz elképzelnünk és felfog-

nunk, hogy a végtelenségben helyezkedik el a véges. Elné-

zést, hogy ennyire filozofikus vagyok, tudom, hogy nehéz 

ezeket az információkat felfogni, hiszen Isten ebbe a négy 

dimenzióba teremtett bennünket, az eszünk, a gondolkodá-

sunk is ebbe a négy dimenzióba van bele szorítva, de mégis 

ízleljük annak a világát, hogy a véges vagy inkább úgy mon-

dom, a látható világ van beleszorítva a végtelen, azaz a lát-

hatatlan világba. És tapasztaljuk azt is a tér világán túl, hogy 

itt van az idő, (4. dia) amely megállíthatatlanul múlik, eljár 

a fejünk felett és legyen bármennyire is fejlett a tudomány, 

az időt nem tudjuk megállítani, nem tudjuk visszaforgatni 
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az idő kerekét, hanem szépen pereg minden egyes perce és 

egyszer eltelik az életünk ideje. Egyszer lejár. Ezekkel a té-

nyekkel kénytelenek vagyunk együtt élni. Ez nem vallási, 

vagy hitbéli kérdés, hanem ez egy olyan hatalom, amely fe-

lett kénytelenek vagyunk meghajolni. Fejet kell hajtanunk 

afelett is, hogy egyszer a mi időnk is lejár. Eltelik az éle-

tünk. A Szentírás beszél arról, amit a Zsidókhoz írott levél-

ben olvashatunk (5. dia): „…elrendeltetett, hogy az embe-

rek egyszer meghaljanak…” Zsid 9,27, azaz lejár az idő 

és egyszer mindannyiunknak szembesülnünk kell azzal, 

hogy befejeződik ez a földi pályafutásunk. Szeretném, ha 

ezekben a kérdésekben is egészen világosan és egyértel-

műen látnánk, s arra tekintenénk, mit tanít Isten ezekben a 

mindannyiunkat érintő kérdésekben. Mert ne legyenek két-

ségeink, olyan dolgokról beszélek, amelyek mindannyiun-

kat érintenek, olyan hatalom alá vagyunk vetve, amely alól 

egyikünk sem tudja kihúzni magát. Ezért ezekkel a kérdé-

sekkel szembesülve inkább tekintsünk Arra, Akinek van ha-

talma bizonyos dolgok felől teljes bizonyosságot adni. Eze-

ket pedig egyedül hit által ragadhatjuk meg. Van egy pont, 

ahol már nem a logikus választ kell keresni, hanem a bibli-

kus választ, s van egy pont, ahol a rációt felváltja az adorá-

ció. (6. dia) Elnézést kérek, hogy ilyen idegen szavakat 

használok, de talán Augusztinusz szavai jól megmagyaráz-

hatják a kettő közötti különbséget. Augusztinus írta egyszer: 

„Ahol nem érted Istent, ott imádd Őt! Ahol az értelem (ra-

tio) csődöt mond, ott az imádás (adoratio) segít csak!” 

Olyan kérdéseket szeretnék feszegetni mai alkalmunkon, 

amit egyedül hittel tudunk megragadni, minden más kevés 

lesz és minden más csődöt fog mondani. Olyan válaszokat 

kapunk, amelyről Isten beszél a Szentírásban, ezért az első 

eldöntendő fontos kérdés, elfogadom-e, amit Isten mond ne-

kem az Igén keresztül? Mert ha csípőből elutasítom, akkor 

nincs miről beszélni. Ha pedig azt mondom, „Uram, szeret-
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nélek végig hallgatni, mert tudom, hogy Te a javamat aka-

rod. Te nem akarsz nekem rosszat, hanem olyan ajándékkal 

kínálsz, amely semmivel nem ér fel.” 

Olyan dologról szeretnék beszélni nektek, amely 

semmivel nem ér fel! Sok mindent láttam már ebben az élet-

ben! Láttam magasságokat és mélységeket, örömöket és 

szomorúságokat, terheket és könnyelmű életet, de egyet biz-

tos tudok – amit az Ige mond (7. dia): „Életemre mondom 

– így szól az én Uram, az ÚR –, hogy nem kívánom a 

bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtér-

jen útjáról, és éljen.” Ez 33,11. Isten az ember javát akarja, 

mert szereti! Nézzétek meg a világ bármelyik vallását! Hol 

olvasol arról, hogy Isten emberré lesz és meghal az ember-

ért?! Sehol? Az egyikben kasztrendszerek vannak, a nir-

vána, a teljes megsemmisülés a cél, a másikban megiste-

nülsz, a harmadikban egy körforgásban éled az életedetet. 

Egyedül a keresztyén vallásban olvashatunk egy olyan sze-

rető Istenről, aki az életét adta az emberért! Egyedül a 

Szentírás Istene volt az, aki az ember iránt érzett szeretetbe 

belehalt. Sokan azt mondják, Jézus Krisztus azért nem volt 

Isten, azért „humbuk” az egész, mert egy isten nem halhat 

meg. A kereszten történt esemény egy kudarc, nem egy si-

ker történet, egy „sikersztori”, mert nem „happy end”-el 

végződött. Tudjátok, Isten nem a siker istene akar lenni, Ő 

a szeretet Istene! Jézus Krisztust azért küldte a világba, 

hogy a szeretetét kifejezze, hogy ne a bűnös embernek kell-

jen meghalnia, hanem inkább Őt taszította a halálba! János 

ezt így fogalmazta meg: (8. dia) „16Mert úgy szerette Isten 

a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16. 

Isten odaadta Jézust a halálba érted! Érted ezt? Egyik val-

lásban sem olvashatunk ilyenről, egyedül Jézusról olvassuk, 

hogy Ő meghalt a mi bűneinkért. Ő rendezte a számlánkat, 

a kereszten mindent elrendezett és bűnbocsánatot szerzett a 
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kereszten. A kereszthalálával elrendezte az ember múltját. 

Nézzetek szét, mennyi múltbéli terhet hordoznak emberek?! 

A múlt fájdalmai, bűnei, sebei, könnyei, sértettségei, vádlá-

sai, kudarcai, mulasztásai, szorongattatásai ott vannak em-

berek életében. S nem tudnak velük mit kezdeni, mert ter-

helik őket. A múlt terheit lehet Jézus Krisztussal rendezni. 

Odamenni Őhozzá, megvallani, letenni, elhagyni, nem a 

magunk igazságait hinteni, hanem egyszerűen mindent, ami 

bánt, ami fáj, azzal odalehet menni Őhozzá, s azt ígérte, Ő 

megbocsát. 

Hadd meséljek el egy történetet nektek, hogy jobban 

megértsétek. Volt egy király, aki egy nap látogatást tett egy 

börtönben. Amikor a rabok látták, mindenki a maga ártat-

lanságát bizonygatta. Mindenkitől megkérdezte, ki miért 

van itt? Mindenki egytől-egyig arról beszélt, hogy ártatlan, 

nem követett el semmit. Amikor az utolsó cellához ért, látta, 

hogy egy fiatalember ül az ágyán, arca a tenyerébe temetve. 

Megkérdezte a király tőle is: „Te miért vagy itt?” Erre azt 

válaszolta: „Én bűnös ember vagyok, elrontott életem miatt 

joggal ülök ebben a cellában.” A király azonnal azt mondta 

a börtönőröknek: „Engedjétek ki ezt a bűnös embert! Mit 

keres itt a sok ártatlan között?!” 

Csak akkor kaphatok bocsánatot, ha megvallom. Az 

ártatlanságom bizonyítgatásaival, igazolásával, a másokhoz 

való viszonyításaimmal nem jutok előbbre. Jézus tehát ke-

reszthalálával a múltat rendezte el. Azzal pedig, hogy az 

Atya feltámasztotta Őt a halálból, el kívánja rendezni az em-

ber jövőjét is. Azaz nem akarja, hogy bizonytalanságban él-

jem az életemet. Ő azt ígérte, örök életet ad! Azt olvashatjuk 

a Szentírásban több helyen is (9. dia): „13Ezt azért írtam 

nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: 

örök életetek van.” I Jn 5,13 vagy „24Bizony, bizony, 

mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, 

aki elküldött engem, annak örök élete van.” Jn 5,24. Nem 
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majd meglátjuk egyszer, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, 

majd a végén eldől! Jézus Krisztus azt ígérte, aki hisz 

Őbenne, annak örök élete van. Ha Ő ezt megígérte, akkor 

egy szemernyit sem kételkedem Benne, hanem hittel meg-

ragadva elhiszem. Az Ige beszél arról (10. dia): „Amit szem 

nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sej-

tett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” I Kor 2,9. 

Isten ezt kínálja minden embernek, s olyan szomorú, hogy 

sokaknak nem kell, nincs rá szükségük. Mert minden más 

fontosabb, mert a világ gondja, a világ által kínált lehetősé-

gek fontosabbak, mert mindenre jut idő, csak ami igazán 

fontos és lényeges, arra nem. Hadd tegyem fel a kérdést ne-

ked ezen a mai délelőttön: Neked mindegy, (11. dia) hogy 

hol töltöd az örökkévalóságot? Sokszor az nem mindegy, 

hogy emberek menetiránnyal, vagy azzal szembe üljenek a 

vonaton! Neked mindegy, hol töltöd az örökkévalóságot? 

Biztos nem mindegy, de talán eddig nem tették fel neked a 

kérdést, vagy nem foglalkoztál vele, vagy hidegen hagyott 

a téma, a kérdés, vagy egyszerűen nem volt időd ezen a kér-

désen gondolkodni, vagy a kérdésre választ találni. Ezen a 

délelőttön Isten kérdés elé akar mindannyiunkat állítani és 

arról szeretne veled beszélni, (12. dia) Ő nem csak a múlta-

dat rendezte el a kereszten (Múlt: „Ha megvalljuk bűnein-

ket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít 

minket minden gonoszságtól.” I. János levele 1,9), hanem 

feltámadásával a jövődet is (Jövő: „Én vagyok a feltáma-

dás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él!” János 

evangéliuma 11,25)! A kérdés az, élsz-e ezzel a felkínált le-

hetőséggel?  

Nem mindenki él ezzel a felkínált lehetőséggel, ahogy nem 

élt az a fiú, akiről hadd meséljek nektek: 

Egy fiatal fiú felkészül arra, hogy diplomát szerez. 

(13. dia) Hónapokon keresztül csodálta a gyönyörű sport 

autót egy kereskedő bemutató termében, tudván, hogy apja 

is megengedheti magának, hogy neki megvegye. Azt 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10           „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                    "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                     Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  

Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

6 
 

mondta neki, hogy ez minden, amit szeretne. A diploma kö-

zeledtével a fiatalember várta, hogy az apja megvásárolja az 

autót. Végül reggel a diplomaosztó napján az apja szólította 

őt a dolgozószobájába, és azt mondta neki, hogy milyen 

büszke, hogy egy ilyen kedves, szorgalmas fia van, és 

mennyire szereti őt. Átadott neki egy szépen becsomagolt 

dobozt. Kíváncsi, de kissé csalódott volt a fiú, de kinyitotta 

a dobozt, és talált egy szép, bőrkötéses Bibliát, az ő nevével, 

aranyozott dombornyomásos volt. Dühösen, felemelte a 

hangját az apjára, és azt mondta: „rengeteg, pénzed van, és 

nekem csak egy Bibliát adsz?” Kirohant és otthagyta a Bib-

liát. 

Sok év telt el, és a fiatalember nagyon sikeres volt az 

üzleti életben. Volt egy szép otthona és csodálatos családja, 

de rájött, hogy az apja már nagyon öreg. Úgy gondolta, talán 

el kellene menni hozzá. Ő nem látta a diplomaosztó óta. De 

mielőtt intézkedett volna, kapott egy táviratot: édesapja el-

hunyt. Szükséges, hogy jöjjön azonnal haza, mert intézked-

nie kell. Amikor megérkezett az apja házába, szomorúság 

és megbánás töltötte el a szívét. Elkezdte keresni apja fontos 

dokumentumait és látta, hogy a Biblia ott fekszik az íróasz-

talon, ahogy ott hagyta évekkel ezelőtt. 

Könnyeivel küzdve kinyitotta a Bibliát, és elkezdte lapozni.  

Az apja kézírásával beírt bibliai vers volt található az első 

lapon: 

Máté 7,11: „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiai-

toknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti 

mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!” 

Ahogy olvasta ezeket a szavakat, egy megrendelőlap 

eset ki a Bibliából, rajta a kereskedő neve (ugyanaz a keres-

kedő, akinél ő a sportkocsit találta). A címkén volt egy idő-

pont, a diplomaosztó napja, és a következő ráírva: K I F I 

Z E T V E. 
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Így lehet elszalasztani felkínálkozó lehetőségeket, 

életbevágó kérdéseket is, válaszokat is. Lehet azt mondani, 

hogy nincs rá idő, de fogadjatok meg egy bölcs tanácsot (14. 

dia): „Olyan nincs, hogy nincs rá idő! Az idődet te osztod 

be! Csak fontossági sorrend van!” Lehet kifogásokat ke-

resni, találni és mindig is lesz, de egyszer az életbe gondol-

junk túl azon, amit látunk, s gondoljunk arra, amit Isten 

mond az élettel kapcsolatban. Ő azt ígérte, hogy van feltá-

madás! Ő azt ígérte, hogy a halállal nem minden lezárul, 

hanem ellenkezőleg, azon a helyen, amit Ő készít, ott (15. 

dia) „4letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem 

lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem 

lesz többé, mert az elsők elmúltak. ” Jel 21,4 és „5Aki 

győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem tör-

löm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az 

én Atyám előtt és angyalai előtt.” Jel 3,5. Ezért várjuk a 

feltámadást, a Vele való színről-színre való találkozást, ez 

adhat reményt ebben az életben! Teljesen más ezzel a bizo-

nyossággal élni a mindennapokat, teljesen más múltat és jö-

vőt elrendezve élni az életet és várni a pillanatot, amikor ott 

lehetünk Ővele! Mert ez a földi élet ott fog igazán kitelje-

sedni. S hogy ezt megértsük, tekintsünk erre a képre (16. 

dia)! Ezen piciny állat életének az ad értelmet, hogy egy-

szerre azzá válik, amivé teremtette Isten, amiben élete majd 

kiteljesedhet. Ez az állat hernyóként él, majd bebábozódik, 

s végül hogyan teljesedik ki az élete. És milyen gyönyörű! 

Abban teljesedik ki, hogy pillangóvá válhat. A hívő embe-

rek is a feltámadás reménységében várják az élet kiteljese-

dését, azt a pillanatot, amikor ott lehetnek azon a helyen, 

amit Isten készített Jézus Krisztusban, amikor a látható vi-

lágból a most még láthatatlanba készül. Befejezésül egy kis 

anekdotát hadd meséljek el (17. dia):  

 

 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10           „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                    "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                     Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  

Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 
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Két magzat beszélget az édesanyja hasában: 

- Mondd, te hiszel a születés utáni életben? 

- Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, 

hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. 

- Lárifári! A születés után nincs semmi! Onnan még senki 

nem tért vissza! S különben is, hogy nézne ki? 

- Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott minden-

hol fények vannak... S talán a saját lábunkon fogunk járni, 

s a saját szánkkal eszünk. 

- Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! S még, hogy 

szájjal enni?! Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? 

S ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit: azért nem le-

hetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid. 

- Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, 

mint amit itt életnek nevezünk. 

- Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész. 

- Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a Mama se-

gít nekünk... 

- A Mama? Te hiszel a Mamában? 

- Igen. 

- Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán 

látta már valaki? 

- Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony, neki 

köszönhetjük, hogy vagyunk. 

- Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó? 

Majd akkor hiszem a Mamát, ha látom. 

- Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az 

énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fo-

god a simogatását, érezni fogod óvó kezét. 

Ez a kis anekdota segít megérteni, hogy sokszor ilyen 

kételkedők tudunk mi is lenni. De vannak dolgok, amelye-

ket csak hittel tudjuk megragadni. Ezért kezdtem az elején 

vasárnapunk címével: „Hit által örök életre!” Jeremiás 

könyvében szóló mondatok is arról a várva várt ígéret föld-

jéről szóltak, nekünk pedig, akik Jézus Krisztusban hiszünk, 

több az élet, mint amit itt látunk ebben a 4 dimenzióban, mi 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10           „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                    "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                     Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  

Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 
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nem csupán a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, 

mert Jézus Krisztus ígéretei igazak és megbízhatóak. Az Ő 

győzelme miatt várjuk a feltámadást, az örök életet! 

      Ámen! 


