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„19Volt egy gazdag ember, aki bí-
borba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát 
rendezett. 20Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, 
fekélyekkel tele, 21és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a 
gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek 
hozzá, és nyaldosták a sebeit. 22Történt pedig, hogy meghalt a 
koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt 
a gazdag is, és eltemették. 23Amint ez a pokolban kínok kö-
zött gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahá-
mot és kebelén Lázárt.24Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, 
könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét márt-
sa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e 
lángban. 25De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, 
hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Láz-
ár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyöt-
rődsz. 26Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szaka-
dék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne 
mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.” Lk 16,19-26 

 

Szeretett Gyülekezet! 
Drága Testvérek! 
 

Az elmúlt héten 13 meghívót küldtünk ki családoknak, 

akik az elmúlt egyházi esztendőben veszítették el valamely csa-

ládtagjukat, szerettüket. Ők az elmúlt hónapokban szembe kellett 

nézniük a halállal, a veszteséggel. Tulajdonképpen nincsen olyan 

ember, aki élete folyamán ne találkozna a halállal, hiszen nem 

csupán az élet, hanem a halál is hozzátartozik az életünkhöz. 

Nem csupán a születés, hanem a meghalás is az élet rendjéhez 

tartozik. Az élet és a halál szorosan, elválaszthatatlanul összetar-

tozik és mivel minden embert érintő kérdés nem csak a születés, 

hanem a meghalás is, ezért nagyon fontos, hogy komolyan tájé-

kozódjunk ebben a minket érintő kérdésben. Engedjük, hogy Is-

ten Szentlelke győzzön meg az élet és a halál kérdéseiről, annak 

válaszairól, és válaszokat – megnyugtató válaszokat – egyedül 

Isten Igéjében találhatunk. Minden máshol keresett válasz zsák-

utca és további békétlenséget okoz az ember lelkében. Ezeket a 

válaszokat pedig hittel ragadhatom meg, semmi mással. Ezért 
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mondja az Ige (2. dia): „6Hit nélkül pedig senki sem lehet ked-

ves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, 

hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” Zsid 

11,6. Ez a megnyugtató válasz egyedül hit által lehet az enyém! 

Éppen ezért a mai igehirdetésemnek azt a címet adtam, 

hogy (3. dia) „mi van a halál előtt és mi van a halál után?” 

Tudniillik, ahhoz, hogy megértsük, mi van a halál után, tudnunk 

kell, hogy mi van a halál előtt. Ahhoz, hogy megtudjuk Isten Igé-

je alapján, hogy van-e élet a halál után, tudnunk kell, hogy mi-

lyen élet van a halál előtt? 

Elöljáróban hadd mondjam el őszintén, olyan dolgokról 

fogok ma beszélni, amelyek nem fenyegetőzések, ijesztgetések, 

nem az a célom, hogy félelmet keltsek, ellenkezőleg, arról a bi-

zonyosságról szeretnék szólni, hogy van folytatás a halál után, de 

nem mindegy, hogy milyen folytatás. Ez pedig megismerhető a 

Szentírásból! Az elhangzottak pedig bátorítsanak bennünket arra, 

hogy még jobban megismerjük azt a drága Jézust, aki győzelmet 

aratott a kereszten és győzelmet aratott a halál felett. 

Ahhoz, hogy megtudjuk, mi van a halál után, röviden 

szólnom kell arról, mi van a halál előtt, mert minden ebben a né-

hány évben, évtizedben dől el. Amilyen volt a halál előtti állapo-

tom, olyan lesz a halál utáni. Nagyon röviden, ha Jézus Krisztus 

nélkül éltem az életemet, akkor Jézus Krisztus nélkül fogom töl-

teni a halál után az örökkévalóságot. Ezt nevezi a Szentírás kár-

hozatnak! Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen életet éltem 

ezen a földön. Ha elfogadtam Jézus Krisztus bűneimért vállalt 

helyettes áldozatát, akkor nem kell nekem a bűneimért felelnem, 

mert Jézus Krisztus magára vállalta minden bűnömért a bünte-

tést. Ha elfogadtam Jézus Krisztus bűnbocsánatát, amelyet ne-

kem is szerzett a kereszten (és Ő készségesen megbocsát minden 

embernek, nekem is), akkor biztos lehetek benne, hogy bocsána-

tot nyert ember lehetek és ebből a megbocsátásból, ebből a ke-

gyelemből élhetem az életemet. Ha Jézussal lépek ki ebből az 

életből, akkor ez azt jelenti, hogy nem kell ítéletre mennem, mert 

a golgotai kereszten már elszenvedte ezt az ítéletet, s én is ott 

lehetek azon a helyen, amit a benne hívőknek készített. Tehát 
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nem ítéletre megyek, hanem az Ő országába! Ezért mondja Jézus 

(4. dia): „24Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én 

igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete 

van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az élet-

be.” Jn 5,24. 

Arról is őszintén kell beszélni, hogy mindannyian úgy jö-

vünk a világra, hogy (5. dia) Istentől teljesen elszakadva. Az Is-

ten iránti engedetlenség és a bűn, ami bennünk van, elszakít Is-

tentől. Mert mindannyian engedetlenek vagyunk és mindannyian 

bűnben élünk. Ezért mondja Ézsaiás könyvében az Úr (6. dia): 

„9Bizony, engedetlen nép ez, hazug fiak; fiak, akik nem 

akarnak hallgatni az ÚR tanítására.” Ézs 30,9. Ebből szárma-

zik az engedetlenség, hogy Isten mond valamit, de az ember nem 

hallgat Isten Szavára, hanem megy a maga feje után. Jól le lehet 

ezt a helyzetet lekövetni a gyermekeknél, akik egyszerűen nem 

akarnak hallgatni a szülő szavára, hanem mennek a maguk feje 

után. Ebben az engedetlenségben nőnek fel. Az ember is ebben 

az Isten iránti engedetlenségben éli az életét. S nem csak enge-

detlenségben, hanem a bűnben is. Erről is beszél Isten a Római 

levélben (7. dia): „Nincsen igaz ember egy sem […] Mert 

nincs különbség: 23mindenki vétkezett, és híjával van az Isten 

dicsőségének.” Róm 3,10.22b-23. 

Ez egy állapot, ezt nevezik Isten nélküli állapotnak, azaz a 

bűn állapotának. Ha ebben az állapotban maradunk, akkor ennek 

a vége a halál, azaz a kárhozat. Erről is beszél Pál a Római levél-

ben (8. dia): „23Mert a bűn zsoldja a halál…” Róm 6,23. Itt Pál 

a thanatosz (Θάνατος) szót használja, nem pedig a nekroszt 

ς Mind a kettő „halál-t” jelent, de a thanatosz kárhozatot 

(„kárhozat előlege”). A bűn fizetsége tehát a halál, azaz a kárho-

zat. Minden ember, aki megszületik, a kárhozatba születik bele, 

kivétel nélkül. Mindegy, hogy valakinek nagy vagyona van, 

hogy lelkész az édesapja-édesanyja, templomba jár gyermekko-

rától fogva, presbiter vagy felügyelő volt évtizedeken át, fizetett 

egyházfenntartói járulékot, tizedet, akkor is kárhozatba fog ke-

rülni. Senkit sem a vagyona, az egzisztenciája, a múltja, a kap-

csolatai, a tisztsége tart meg vagy üdvözít, mert az az állapotát 
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nem befolyásolja, ugyan úgy a bűn és az engedetlenség állapotá-

ban marad. Ebből az állapotból egyetlen egy út vezet ki: Jézus 

Krisztus! A Szentírás beszél arról, hogy nem kell ebben az álla-

potban maradni, hanem van ebből kiút, mégpedig Jézus Krisztu-

son keresztül. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy az összes bű-

nünk büntetését magára vállalja, s amit nekem kellett volna el-

szenvedni, azt Ő szenvedte el. Ez a helyettes áldozat, nekem kel-

lett volna, de Ő szenvedte el a bűneim büntetését. Ezzel helyettes 

áldozattal – olvassuk Pálnál (9. dia) – „19Isten ugyanis Krisz-

tusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tu-

lajdonította nekik vétkeiket, […] 21Mert azt, aki nem ismert 

bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk 

őbenne.” II Kor 5,19.21. Isten Jézusban békéltette meg a világot 

önmagával, így szerzett az embernek bocsánatot. Ha valaki ezt 

elfogadja, bűneit megvallja, elfogadja ezt a helyettes áldozatot, 

akkor így bocsánatot nyer, és bűneiről soha többé nem emlékezik 

meg. Azaz mindazt, amit tett az ember, azt meg nem történtté 

teszi. Ő azt ígérte (10. dia): „12Amilyen messze van napkelet 

napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. ” Zsolt 103,12 

és „hátad mögé vetetted minden vétkemet.” Ézs 38,17. Amit 

Ő megbocsátott, arról Ő nem emlékezik meg soha, soha többé fel 

nem hánytorgatja a Krisztusban megbocsátott bűnöket. Ezt a bo-

csánatot pedig az embernek teljesen ingyen adja (11. dia): 

„24Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézus-

ban lett váltság által.” Róm 3,24; „Én adok majd a szomjazó-

nak az élet vizének forrásából ingyen.” Jel 21,6; „Aki szomja-

zik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” Jel 22,17 

Mindazt, amit Isten felkínál Jézus Krisztusban azt én ingyen, hit-

tel fogadhatom el. Nekem semmit nem kell tennem, csupán elfo-

gadnom. Aki pedig ezt elfogadta, annak a jövője is biztosítva 

van. Mert mindegy, hogy valaki hívő vagy nem hívő, elérkezik 

életében ahhoz a ponthoz, hogy ki kell lépnie ebből a világból 

(12. dia) – ahogy az ábra is mutatja. S akkor két irányt vehet az 

életünk folytatása, folytatás 

- a feltámadott Jézus Krisztussal a Mennyországban 
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- Jézus Krisztus nélkül a Kárhozatban, azaz a pokolban 

Ez pedig – mivel Isten mindent elrendezett a golgotai kereszten 

Jézus Krisztus által – az én döntésemen múlik, odaszánom ma-

gamat Jézus Krisztusnak, vagy élem az életemet Jézus nélkül. 

(13. dia) Mind a kettő döntés, az is döntés, hogy nélküle, az is 

döntés, hogy Vele! 

Arról is beszél a Szentírás világosan és egyértelműen, hogy akik 

Jézus Krisztus nélkül élték az életüket, azok kárhozatba jutnak 

(14. dia): „Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből 

hatalmának angyalaival,8tűz lángjában, bosszút áll azokon, 

akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi 

Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. 9Ezek majd örök 

pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától…” 

II Thessz 1,7-9 vagy „36…aki pedig nem engedelmeskedik a 

Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad raj-

ta.” Jn 3,36 vagy „46És ezek elmennek az örök büntetésre, az 

igazak pedig az örök életre.” Mt 25,46. Erről Isten őszintén be-

szél és nem titkolja el az ember elől. Isten igazságos Isten, s azt 

mondja, hogy a bűnnek vannak következményei – még e világi 

életben is. Isten lelki törvénye is az, hogy az ember életében van 

következménye a bűnnek. Következményét már ebben az emberi 

életben is hordoznunk kell (pl. ha rajta kapnak lopáson, hazugsá-

gon stb.), de hordoznunk kell majd a halálunk után is, amiről ko-

rábban beszéltem („23Mert a bűn zsoldja a halál…” Róm 6,23). 

Azok, akik elfogadták Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, 

megtértek, hitre jutottak, Isten Szentlelke által egy új természet 

(II Pt 1,4) részeseivé lettek, ahogy olvashatjuk Pál levelében: 

(15. dia) „17Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a 

régi elmúlt, és íme: új jött létre.” II Kor 5,17, azoknak örök 

életet ad. Jézus Krisztusban lehet kapni egyedül örök életet, üd-

vösséget! Azt mondja Jézus (16. dia): „36Aki hisz a Fiúban, an-

nak örök élete van” Jn 3,36, Pál apostol azt írja a „bűn zsoldja a 

halál” ige folytatásaként: „Isten kegyelmi ajándéka pedig az 

örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Róm 6,23. 
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Arról is kell őszintén beszélni – ahogy korábban is mondtam – 

minden itt dől el ezen a földön. Odaát már nem lehet rajta változ-

tatni. Ahogy a felolvasott Igénkben is mondja Jézus (17. dia): 

„26Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is 

tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne me-

hessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.” Lk 16,26. Nin-

csen tisztítótűz (18. dia) – ahogy egyesek mondják – nem tanít 

erről a Szentírás! Ezzel sajnos csak emberek megakarják nyug-

tatni magukat, ha itt nem döntöttek, akkor majd egy utolsó utáni 

eséllyel még üdvözülhetnek, de ez nem igaz! Ezért mondja Jézus 

(19. dia): „41Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek 

előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített 

örök tűzre!” Mt 25,41, tehát nem tisztítótűz lesz, hanem örök 

tűz! 

 Ezért nagyon fontos, hogy még ebben az életünkben meg-

hozzuk azt a bizonyos döntést, s felismerjük, hogy csupán egyet-

len egy életünk van. Nincs újraszületés, egy másik élet, vagy 

ahogy más vallások tanítják, reinkarnáció. Egyetlen egy életünk 

van! Ezt az életet nagyon meg kell becsülnünk, mert egyszeri és 

megismételhetetlen! Elszalasztott döntésünk visszafordíthatatlan 

eseményt von maga után! Ha valaki elszalasztja a lehetőséget, s 

annak ellenére, hogy Isten szólítja, megtérésre hívja – ahogy Jób 

könyvében olvashatjuk (20. dia): „28Megváltott engem, hogy ne 

jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködhessen. 
29Mindezt kétszer-háromszor is megteszi Isten az ember-

rel, 30hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők vilá-

gossága.” Jób 33,29-30, ha ezt elszalasztja, nincs több esély. Is-

ten – ahogy az Ige mondja - kétszer-háromszor, azaz több alka-

lommal szólít, hív megtérésre, életrendezésre, hogy kiemeljen a 

kárhozatból, (21. dia) „23Hiszen nem kívánom én a bűnös em-

ber halálát – így szól az én Uram, az ÚR –, hanem azt, hogy 

megtérjen útjáról, és éljen.” Ez 18,23, de van egy pillanat, mi-

kor ez a kegyelmi állapot, idő elvétetik, s ha megkeményedik a 

szív Istennel szemben, akkor nincs több lehetőség rendezni a 

rendezetlent. Ezért kell komolyan vennünk azt az Igét, melyet a 

Zsidókhoz írott levélben olvashatunk: (22. dia) „Ma, ha az ő 
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szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” Zsid 

3,15 

 Isten tehát mindent elkészített a tőle elszakadt ember szá-

mára, hogy visszataláljon Őhozzá ezen a földön, rendezze az éle-

tét, a vele való kapcsolatát, s ha ez megtörtént, akkor a halála 

után, amikor két irányt vet a folytatás (23. dia) (felvitték az an-

gyalok Ábrahám kebelére - a pokolban kínok között gyötrődve), 

akkor a számára elkészített helyen folytathassa az örök életet. 

Erről beszél Jézus Krisztus (24. dia): „1Ne nyugtalankodjék a ti 

szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! 2Az én 

Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon 

mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a 

számotokra? 3És ha majd elmentem, és helyet készítettem 

nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy 

ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” Jn 14,1-3. 

  

 

Szeretett Gyülekezet! 

Aki abban a bizonyosságban éli itt a földön az életét, hogy Jézus 

Krisztus megváltott gyermeke, az teljesen bizonyos lehet abban – 

amit Jézus mond (25. dia): „28Én örök életet adok nekik, és 

nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én 

kezemből.” Jn 10,28.  

Van-e élet a halál után? Bizonyos, hiszen Isten megígérte! De 

csak annak van örök élete Jézus Krisztussal, akinek van Jézusban 

kapott új élete ezen a földön! Ezért amíg van lehetőségünk dön-

teni, addig fogadjuk el Jézus Krisztust megváltónknak, hogy vele 

tölthessük az örökkévalóságot, s majd mi is énekelhessük azt a 

csodálatos éneket Vele együtt (26. dia) 

„Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk, 

Hogyha Ő minket keblére von, 

Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk, 

Nála béke vár és nyugalom. 
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"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. 
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Igen ott minden kész, igen ott minden kész. 

Minden győztesre vár örök rész. 

Boldog véghetetlen öröm vár odafenn, 

Jézusért én is elnyerhetem.” 

 

       Ámen! 


