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„36Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítvá-
nyai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Magyarázd meg 
nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát! 37Ő pedig így 
válaszolt nekik: Az, aki a jó magot veti, az Emberfia, 38a szán-
tóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly 
a gonosz fiai, 39az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; 
az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. 40Ahogyan 
tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ vé-
gén. 41Az Emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek 
országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, 42és a 
tüzes kemencébe vetik őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorga-
tás. 43Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, 
mint a nap. Akinek van füle, hallja!” Mt 13,36-43 

 
 
 
 
 
 

Drága Gyülekezet! 
 

Egyházi esztendő végén, örök élet vasárnapján gyülekeze-

tünkben immáron régi hagyomány, hogy az egyházi esztendőben 

elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Az elmúlt napokban nagyon 

sok meghívó, összesen 132 ment ki a hozzátartozók részére, akiket 

azért hívtunk, hogy együtt emlékezzünk a gyülekezet közösségé-

ben, adjunk hálát az együtt töltött évekért, az évtizedekért. Név 

szerint olvassuk fel elhunyt szeretteink nevét, ezzel is emlékezve 

rájuk. Engem mindig meghat ez az emlékezés, hiszen a nevek, az 

életkorok mögött a személyes kapcsolatok, az élmények, a sok 

örömteli vagy akár nehéz pillanatok felelevenednek. 98 éves volt 

a legidősebb és 1 éves piciny gyermek a legfiatalabb, akiket elkí-

sértünk utolsó útjára. A gyászolókkal való beszélgetésben sok 

minden előjött. Volt, akikkel hosszú órákon át beszélgettünk, mert 

a gyász terhe, a veszteség olyan mélyen megrendítette a családot, 

és sok mély lelki dolog, akár kérdés került felszínre. Éppen ennek 

a piciny, egy éves gyermeknek az elkísérésében nekem kellett 
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szolgálnom. A családnál voltam, édesanya, édesapa, testvérek vet-

tek körül, s hosszú beszélgetés, értetlenkedés volt mindannyiunk 

szívében. Mert a gyász, a halál mindannyiunk számára érthetetlen, 

de annak fontos tudatosodnia, hogy mindannyiunk számára elke-

rülhetetlen! Érthetetlen, de elkerülhetetlen! Sokan úgy vagyunk 

vele, hogy nem tudjuk felfogni, nem tudunk mit kezdeni a búcsú-

zással, azzal, hogy a halál egy visszafordíthatatlan búcsúzás.  

Arról viszont meg vagyok győződve, hogy ebben a mély 

veszteségben is van vigasztalás és van reménység. Isten nem akar 

bennünket vigasztalás és reménység nélkül hagyni. Ezért hívtuk 

Önöket erre a mai alkalomra, mert hisszük és valljuk, hogy Isten 

Igéje minden körülmények között tud vigasztalni, erősíteni, báto-

rítani. Valami megmagyarázhatatlan módon az ember szívét át 

tudja járni az a békesség, amit Ő kínál mind a gyászoló embernek, 

mind a terheket hordozónak egyaránt. Jézus azt mondja egyik he-

lyen: „28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 

és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 

11,28, s valljuk meg őszintén, sokszor van az ember életében meg-

fáradás, megterheltség, s talán ma is sokan ülnek így itt, ilyen ér-

zésekkel, megfáradva, megterhelten. Isten éppen azért küldte Jé-

zus Krisztust, hogy az ebben az állapotban lévő emberen segítsen, 

mert életünk folyamán sokszor kerülünk ilyen helyzetbe. Hányan 

adták fel az életet azért, mert kilátástalannak látták az életüket. 

Hányan vannak olyanok, akiknek az élet küzdelmei között kicsú-

szik lábuk alatt a talaj, és minden olyan bizonytalanná válik. Egy-

egy házasságban, családban, munkahelyen, talán lehet, hogy most 

ebben a pillanatban is így ülsz itt, ezek az érzések kavarognak ben-

ned, magadra ismertél, s tényleg vágysz arra, hogy megváltozzon 

az életkörülményed, az életed. Hadd mondjam el neked, hogy jó 

helyen vagy, mert Isten közelében, jelenlétében minden megvál-

tozhat! Ő éppen azért küldte Jézus Krisztust, hogy megváltozza-

nak az életkörülményeid! Ezért hív Jézus és mondja: „28Jöjjetek 

énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok 

terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 11,28. Lehet, 

hogy erre a megnyugvásra vágysz és vársz, csak eddig nem tudtad, 



„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) 

 

3 

 

hogy hol keresd! Jézusnál mindenre van megoldás! Nincsen olyan 

kérdés, nincsen olyan téma, amely érintené az embert és Jézus ne 

érintené, ne adna választ rá, ne adna abban útmutatást. Különösen 

a gyászra, a veszteségre, a halálra gondolva, Jézus tudja, hogy mi-

lyen mélyen érinti az embert és ebben a kérdésben különösen nem 

akar kétségek között hagyni. A halálban Isten sok mindent elrej-

tetett az ember elől, de a legfontosabb dolgokban Isten egyértelmű 

és világos útmutatást adott. Tulajdonképpen a felolvasott példázat 

is ilyen világos útmutatás. Hiszen ebben a Jézus által elmondott 

példázatban előjön az élet lényege, a halál témája, a bűn fájdalma, 

az ítélet ténye és az örök élet valósága. Isten Igéje nem rejtette 

véka alá, hogy az élet és a halál összefügg a bűneset óta. Beleszü-

letünk ebbe a világba, ajándékba kapjuk az életet, de 

mindannyiunknak sajnos meg kell halnunk, mert – ahogy az Ige 

mondja – „A bűn zsoldja a halál…” Róm 6,23. Megszületünk, 

de kivétel nélkül mindannyiunknak összeomlik ez a földi sátra, 

azaz mindannyian meghalunk. Ne legyenek illúzióink, igazából 

csak az a kérdés, hogy mikor. Nem a ténye a kérdés, hanem az 

időbelisége. Mikor! Éppen ezért ebben a néhány évtizedben, eb-

ben a földi életben dől el minden. Ezért bír olyan különösen jelen-

tőséggel az emberi élet, mert minden ebben a földi életben dől el, 

hol folytatod tovább! Isten ezt a földi életet adta, hogy ebben az 

életben ismerhessük meg Őt és ismerhessük fel Őt! Azt sem rej-

tette véka alá, hogy el kell majd életünk végén számolni mindaz-

zal, amit tettünk, ahogyan életünk. Sokan nem veszik ezt komo-

lyan és sokakban nincsen semmi gát, de Isten előtt számot kell 

adnunk, azaz lesz ítélet, lesz számadás. Amikor egész életünkről 

számot adunk és nincsen kivétel, minden embert érint. Ahogy 

minden embert – akik bele születtek ebbe a világban – érint, hogy 

itt kell hagyni mindent, úgy érint minden embert az is, hogy a vé-

gén számot kell adnunk Istennek az életünkről, azaz lesz ítélet. 

Egyetlen egy módon lehet elkerülni az ítéletet, s erről is beszél a 

Biblia. Ezt nevezzük evangéliumnak. Valaki olyan egyszerűen és 

világosan fogalmazta ezt meg: „Aki a Szentháromság Istenben 

hisz, az tudja, hogy Isten helyettünk fizette ki a váltságdíjat. Vala-

kinek ezt a büntetést el kellett hordoznia. Vagy nekem, vagy Neki! 
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Mert az élet csak akkor marad fenn, ha a törvények a helyükön 

vannak. Gravitáció és millió más törvény… de a lelki törvények is. 

Márpedig az egyik legfontosabb lelki törvény, hogy „A bűn 

zsoldja a halál” (Róm 6,23). Ha Isten szemet huny efelett, vagy 

eltörli, az olyan, mintha a gravitációt kivenné, azaz az élet egyik 

faktorát… Ha meghagyja így, akkor mindnyájan elveszünk. Itt jön 

az evangélium: Isten a bűnöm és büntetésem közé odaállította Jé-

zus keresztjét. A bűn zsoldja a halál, de nem rajtam csattan, hanem 

Ő állt be helyettem. A törvény is áll, és én is megszabadulok, ha 

ezt hittel elfogadom.” (Végh Tamás). 

Mivel Isten igazságos Isten, ezért nem hunyhat szemet a 

bűn felett, de Isten kegyelmes Isten, ezért mindent, amiért nekem 

kellett volna felelnem, azért Jézus halt meg. Ez a helyettes áldozat 

lényege. Aki pedig ezt hittel elfogadja, az elkerüli az ítéletet, tud-

niillik Isten minden ítéletet, a bűn ítéletét Jézus Krisztusra terhelte. 

Ha én Jézus Krisztust elfogadom, akkor azzal elfogadtam azt is, 

hogy Ő helyettem szenvedte el a bűneimnek a büntetését és Isten 

rajta hajtotta végre azt az ítéletet, amit egyébként rajtam kellett 

volna végrehajtania. Ez a kegyelem. Valami olyat nem rajtam hajt 

végre, amit én követtem el, és amiért nekem kellett volna felel-

nem.  

Hadd meséljek el nektek egy igaz történetet, ami még köze-

lebb hozhatja hozzátok, még inkább megérthetitek, milyen súlya 

van a kegyelemnek: 

„Az Amerikai Egyesült Államokban történt néhány évtizede. Egy 

ikertestvérpár, akik közül az egyiknek rendezett volt az élete, egy 

élő hitű, gyülekezetbe járó fiatalember, aki az Úr gyermeke lehe-

tett. Kiegyensúlyozott élete volt, szerette az Urat, nagyon ragasz-

kodott Hozzá. Az ikertestvére élete azonban lecsúszott, belekeve-

redett egy rossz társaságba, bűnöztek, a város azon negyedében 

rosszhírű bandával járt nap, mint nap. Történt egy nap, hogy előre 

megterveztek egy rablást, amely sajnos kettősgyilkosságba torkol-

lott, s ezt a gyilkosságot ez a fiú követte el. Próbált menekülni a 

tett színhelyéről, nyomában a rendőrség, ruhája tiszta vér volt. Ez 

a fiú pedig csak menekült, minden erejét összeszedve próbált el-

bújni a rendőrség elől. Haza rohant, s mikor látta az otthon lévő 
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ikertestvére zilált, vérben úszó testvérét, tudta, hogy nagy a baj. 

Azt mondta neki: add át nekem a véres ruháidat, te vedd át az 

enyémet, rohanj, menekülj, én majd mindent elintézek. Ő el is tűnt. 

Nem telt el sok idő, a rendőrség a tett színhelyéről megérkezett a 

lakásra, bementek, s elfogták az ártatlan fiút, aki közben magára 

vette a vértől ázott ruhát. A kézzelfogható bizonyítékok miatt a bí-

róság gyorsított eljárást folytatott le, s mivel a vád előre megter-

vezett, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság volt, ezért a 

bizonyítékok egyértelműsége miatt hamar meghozták az ítéletet, 

halál. Közben a másik fiú a szomszédos államokba menekült, s ott 

próbálta magát meghúzni valahol. Teltek-múltak a hónapok, s a 

fiú a halálsoron várta, hogy végre hajtsák az ítéletet. El is jött a 

nap, mikor is a fiút kivégezték. Néhány hónap múlva az ikertestvért 

annyira megviselték a történtek, hogy visszajött az államokba, s 

elhatározta magában, hogy megkeresi a bírót, aki az ítéletet hozta, 

s feladja magát. Úgy is tett, a bíró elé állt, s elmondta neki, hogy 

abban a rablógyilkosságban, amelyben meghozta az ítéletet, s a 

testvérét kivégezték, az ártatlan ikertestvérét végezték ki, nem ő 

követte el a bűntényt, hanem ő, aki most előtte áll. A testvére ár-

tatlan volt, neki kellett volna bűnhődnie. Ekkor a bíró azt mondta 

neki: „Fiam, azért a bűnért már valaki szenvedett! Menj el, élj 

ennek tudatában!”. 

 Ha elakarod kerülni az ítéletet, ha fényleni akarsz Isten or-

szágában – ahogy a példázat mondja –, ha túl akarod élni a halált, 

akkor ne habozz, fogadd el Jézus kegyelmét, helyettes áldozatát. 

És ezt ne fenyegetésnek vedd, hanem megmentésnek! Ahogy az 

sem fenyegetés, ha nem tartod be a kreszt, vagy a sebességet, ak-

kor az az életedbe kerül. Ez nem fenyegetés, hanem meg akarja 

menteni az életedet! Jézus Krisztussal, az ítélettel, a bűnnel nem 

fenyegetünk, hanem az életedet akarjuk megmenteni, mert Jézus-

sal lehet egyedül megmenekülni. Örök élet vasárnapja arra sze-

retne rávilágítani, hogy nem a gyászé, a halálé az utolsó szó, ha-

nem azé az Istené, aki élet és halál Ura, s aki ma is kegyelmét, 

helyettes áldozatát kínálja minden embernek. Neked is, aki talán 

ma azért vagy itt, mert meghívót kaptál. Azért, mert a családban 

mérhetetlen nagy űrt hagyott itt valaki. Talán azért vagy itt, mert 
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meg vagy fáradva, meg vagy terhelve, s valami ide hozott, mert 

arra a belső békességre vágysz, s nem próbáltad még, de szeretnél 

megoldást találni az életedre, benned van az a szorongás, hogy 

szeretnéd te is túlélni a halált. Ez egyedül Jézus Krisztussal lehet-

séges, mert Ő azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, 

aki hisz énbennem, ha meghal is, él;” Jn 11,25, egy másik he-

lyen pedig „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 

mehet az Atyához, csak énáltalam.” Jn 14,6.  

 Jézus Krisztusban van az élet, az örök élet, nélküle halál, 

kárhozat, ítélet van. Akik Jézussal élik az életet, azokra Jézus 

Krisztuson keresztül tekint az Atya, ezért igaznak látja, mert Jé-

zusban megigazította őket. Akik nem hívták be életükbe Jézust, 

azokra az Atya úgy tekint, mint akik nem kérték a helyettes áldo-

zatot és kegyelmet, hanem az ítéletre várnak. Kerüld el az ítéletet, 

hogy ragyoghass az Atya országában! Még most tedd, nehogy 

késő legyen! 

        Ámen! 


