
Rm; 14:7-9. 

Az embernek örök kérdése a halandóság. Bárhogy is szeretnénk kitérni e kérdés elől, újra és újra előhozza e kérdést 
valami. Talán a halottak napja, talán egy fájdalmas gyász. Miért kell meghalni? S csak ennyi, csak a halálig tart az élet? 
Mi van a halál után? S lehet-e bármiféle vigasz a halállal szemben? Kaphatunk-e valós vigasztalást, mikor meg kell 
halnunk, vagy éppen egy szeretett embert gyászolunk? – Örök kérdések ezek. S jó lenne tudni, hogy létezik-e valós 
vigasz a gyásszal és halállal szemben. Olyan vigasz, mely az egyszerű beletörődésnél, a „ne gondolj rá” típusú 
nyugtatásnál, az „élet megy tovább” bölcsességénél valami többet, valami jobbat és igazabbat tud nyújtani. S hol 
kereshetnénk e kérdésekre inkább hitelt érdemlő választ, mint itt, Isten közelében? Hiszen egyedül Isten örökkévaló. 
Egyedül Ő áll a halál és elmúlás felett. Egyedül Ő lát át a halál kerítésének a másik oldalára, mivel Ő nem csak felette 
áll a halálnak, de úr is felette. Ezért kereshetjük és találhatjuk meg nála az igaz válaszokat életünk végső kérdéseire. 
Nála és benne lehet a mi vigasztalásunk. Nem áltatásunk, nem becsapásunk, hanem valódi vigasztalásunk. 
Isten igéje nyíltan beszél a halál kérdéséről. Mi szeretjük inkább kerülgetni ezt. Kimondani se szeretjük a halál szót. 
Természetes ez, hisz nincs a halálra megoldásunk. Félünk tőle, ezért nem is szívesen emlegetjük. Isten igéje viszont 
kimondja, mert Istennek van megoldása a halálra. A mai igében is elhangzik: meghalunk. Mert Isten nem tudatlanságban 
akar minket tartani ezzel kapcsolatban, hanem segíteni akar minket életünknek e nagy traumájában. Isten fel akar 
készíteni minket a halállal való kikerülhetetlen találkozásra. Az ördög hazudik: „dehogy haltok meg” – mondja az Éden-
kerti történetben Évának. Mert a gonosz azt akarja, hogy felkészületlenül érjen a halál, hogy csapdájában benn is ragadj. 
Ne beszélj róla, ne készülj rá, élj úgy mintha nem is lenne, vagy legalább tétje nem lenne! – ez a gonosz gondolatsora. – 
Hidd el, hogy a halál után úgy sincs semmi, vagy azt, hogy mindenkire ugyanaz a jósors vár! Hidd ezt, ahogy tetszik. A 

lényeg, hogy ne készülj rá, s ne foglalkozz azzal az Istennel, aki a halálból kiszabadíthatna téged, aki a halálra valós 

megoldást kínál. – Így beszél az, aki azt akarja, hogy az örök szenvedés, pusztulás várjon rád. De nem így beszél az 
Isten. Isten készít a földi élet végére. Elmondja igéjében, hogy meg kell halnunk. És azt is elmondja, hogy miért. 
E földi életet bűneinkkel elrontottuk. Isten csodálatos teremtését eltorzítottuk azzal, hogy nem rendeltetésének 
megfelelően, nem Isten útmutatása alapján használtuk. Ezért van oly sok rossz a világban. Ezért bántják egymást az 
emberek, és ezért nem vagyunk képesek véget vetni a háborúknak, kegyetlenkedéseknek, a lopásoknak, 
gyilkosságoknak, de még akár csak a szeretteinkkel való családi veszekedéseknek sem. Sok fájdalommal és szenvedéssel 
terheli meg ez a földi életet. Isten azonban nem akarja, hogy vég nélkül szenvedjük a bűn következményeit. Ezért Isten 
kész átvinni minket a megromlott földi életből a romlatlan, a tökéletesen boldog, örök, mennyei világba, amiről elmondja 
nekünk Isten azt is, hogy ott többé már nem lesz sem jajkiáltás, sem fájdalom, sem gyász, és halál sem lesz ott többé (vö. 

Jel; 21:4). Földi életünk vége, a halál pedig Isten kezében nem más, mint a boldog világba való átmenet eszköze. Ezért 
van tehát a halál. A bűn miatt, mert bűneinkkel rontottuk meg ezt a világot. Meg Isten irgalma miatt, mert ő nem akar 
örökre a megromlottban hagyni, hogy vég nélkül szenvednünk kelljen bűneink és rosszra hajló természetünk és a 
megromlott világ miatt. Ő sokkal jobban szeret minket annál, minthogy azt mondaná, egyétek csak meg, amit főztetek, 
szenvedjétek csak vég nélkül bűneitek következményét. Ő ennél jobbra hív minket. S a halál, a földi élet vége lehet e 
jobbnak a kezdete. 
De ha ez így van, akkor miért olyan félelmetes, s miért olyan fájdalmas és visszataszító a halál? Három dolog miatt is. 
Egyrészt, mert a bűn következménye. Eleve nem a halálra lett tervezve az ember. A halál ezért mindig idegen, utálatos 
és hátborzongató marad számunkra. Másrészt azért is, mert mi nem látjuk, hogy mi van a halál után. Mi csak a test 
pusztulását, lebomlását látjuk. Amit mi látunk, az nem egy szép látvány. Ahhoz meg, hogy lássunk egyebet is, lássuk az 
eljövendő boldogság és élet lehetőségét is, ahhoz Isten kijelentésére és hitre van szükség. Elhinni Istennek, amit mond, 
tudniillik, hogy van örökélet. Enélkül a hit nélkül, ennek igaznak tartása nélkül csak fájdalommal és utálattal lehet a 
halálra gondolni. S legyünk őszinték. Nem könnyű elhinni miközben a testet összeomlani látjuk, hogy lehet ebből még 
valami. Talán érezzük, hogy kell, hogy jöjjön ezután még valami, de eszünk vitatkozik ezzel. Mert felfoghatatlan, hogy 
a halott újból élő legyen. De Isten ebben is segítséget adott nekünk. Ahogy olvastuk mai igénkben, Jézus meghalt és 
életre kelt. Minthogy nagyon nehéz elhinni, hogy ilyen történhet, ezért Isten megmutatta. Lássátok meg, nekem ez is 
lehetséges. Isten megmutatta, én fel tudom támasztani a halottakat. Megmutatta, hogy ő tud életet adni a halál után. 
Olyan életet, mely a földről a mennybe száll. Mi ezt felfogni sem tudjuk, mert emberek vagyunk, de Isten ezt 
megcselekedte. Neki ez is lehetséges, mert Ő Isten. És azt akarta, hogy ezt láthassuk, hogy gyenge hitünk ezáltal 
megerősödhessen. Ezért jelent meg a feltámadt Jézus mintegy ötszáz embernek, és ezért ment sokak szeme láttára fel a 
mennybe. Mert Isten azt akarja, hogy tudd: Van örökélet. S tudd, hogy ez számodra is elérhető. Viszont itt jön a 
harmadik dolog, amiért oly félelmetes a halál. Mert az, hogy elérhető, nem jelenti azt, hogy mindenki feltétlen el is éri 
az örökéletet. S mi van, ha pont én nem? – Nincs ember, akiben fel ne vetődne ez az aggasztó kérdés. S amikor ehhez a 
kérdéshez érkezünk, szinte automatikusan lépünk tévútra, s kezdjük el mérlegelni, hogy elég jó emberek vagyunk-e. És 
bizonygatjuk magunknak is, hogy igen, elég jók vagyunk, és mégse tudjuk meggyőzni magunkat se, mert érezzük, hogy 
nem vagyunk elég jók, hiszen bűneink bemocskolnak minket. 
Isten azonban nem akarja, hogy félelemben töltsük az életünket. Ezért elárulja nekünk a titkot. Nem azon múlik az 
örökéleted, hogy elég jó vagy-e. Ha ezen múlna, nem lenne örökélete egy embernek se. De nem ezen múlik. Hanem 



azon, hogy kié vagy! Kihez tartozol? Melyik népnek vagy a tagja? Vagy mondhatnám úgy is, hogy melyik csapatban 
játszol. Mert a titok az, hogy két csapat van. Egy győztes és egy vesztes. A győztes csapat tagjai elérik az életet, a vesztes 
csapat tagjait viszont elnyeli a halál. S a két csapatot nem az különbözteti meg, hogy az egyikben kiváló emberek vannak, 
a másikban meg silányak. Nem. Mindkét csapatban nagyszerű erényekkel rendelkező, nagyon értékes, ámde gyarló, 
esendő emberek vannak. Pont olyanok, mint mi magunk is. Ebben nincs lényegi különbség. A különbség abban van, 
hogy ki a nép királya. A győztes csapat kapitányát, a győztes nép királyát pedig úgy hívják, hogy Jézus. Az a Jézus, az 
az erős és örök Úr, aki megküzdött a halállal. Szembenézett a halállal, vállalta a halált, belement a halálba, de legyőzte 
a halált, és életre kelt. Ezért lehet ő Isten népének a királya, a győztes csapat kapitánya, aki átviszi az övéit a halálból az 
életre. És ez nem kérdés. Ez bizonyosság. Hisz így olvastuk: „Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a 

holtakon, mind az élőkön uralkodjék”. És ez már megtörtént. Már meghalt a kereszten. Már feltámadt azon a húsvéti 
reggelen. És láthatóan uralkodik népén, az anyaszentegyházon. Az ő dicsőségére épülnek hatalmas templomok. Az ő 
királyságát és országának szépségét és gazdagságát hirdetik e hatalmas épületek. Előtte borulnak le földi királyok és 
népek. Előtte esnek térde, és őt magasztalják és imádják, és az ő parancsainak engedelmeskednek embertömegek. Az 
üdvözülő, örökéletre jutó emberek sokasága ez. Mert sok-sok millió, milliárd ember tartozik ám Jézus seregébe. És ők 
mind kivétel nélkül a mennybe, a csodálatosan boldog életre jutnak. Azok, akik az övéi. 
És a jó hír az, hogy te is lehetsz az övé. Ennek semmi akadálya sincs. Teljesen mindegy, hogy életedben eddig mit 
csináltál. Teljesen mindegy, hogy korábban esetleg nem az övé voltál. Mindez nem számít. Hisz Ő maga hív. Ezért 
vezetett ma is ide téged, hogy légy az övé. Légy a győztes és életre jutó nép tagja. Csak igent kell mondj, és fogadd el 
őt Uradnak, s máris élhetsz vele, és élhetsz neki engedelmesen. Élhetsz az ő irányítása alatt győztes életet, és ő győzelmet 
szerez neked a halál felett is. Nem hagy magadra, mert ő szerető, gondoskodó és megtartó Ura az ő népének. Ezt 
felismerve és megtapasztalva mondták azt a reformátorok, hogy az egyetlen vigasztalásuk életükben és halálukban is 
az, hogy nem a maguké, hanem az ő hűséges megváltójuknak Jézus Krisztusnak a tulajdonai életükben és halálukban is. 
És ebben valódi vigasztalást találtak életük küzdelmeiben, veszteségeiben, gyászaiban, s végül a halállal vívott 
csatáikban is. Ebben vigasztalást találtak, mert ebben valódi vigasztalás van. És ez a vigasztalás nem csak az övék, 
hanem mindenkié, aki a Krisztusé. A miénk is, s minél jobban figyelünk Krisztusra, annál jobban átéljük, érezzük és 
tapasztaljuk ezt nehézségeink közepette. És ez a vigasztalás lehet a tiéd is, és mindenkié, aki igent mond a hívásra, és 
beáll Jézus seregébe, hogy Jézus legyen az Ura, ő pedig Jézusnak éljen. 
Én kívánom, hogy mindannyian rátaláljunk erre a gyásszal és halállal szemben is érvényes vigasztalásra. Ámen. 
 
 

1. Olvassátok fel a Heidelbergi Káté 1. kérdését és feleletét! 
2. A felolvasott ige alapján ki az Úr az élet és halál, élők és halottak felett? 
3. Van gazdánk, van tulajdonosunk. Hívőknek is és hitetleneknek is, ha tudják ezt, ha nem. A hívők gazdája Jézus. 

Változtat ezen az, ha a földi életből kilépnek, azaz meghalnak az emberek? 
4. Olvassátok el a következő igéket! Jn; 3:36. Jn; 5:24. Jn; 6:47. Jn; 6:54. Lk; 20:37kk. 1Kor; 15:52. 

 
 

a) Van olyan gyász az életedben, ami most aktuális, s ami most is fáj? Hogy tudsz megbirkózni vele? Segít ebben 
a hited? 

b) Aggódsz elhunyt szeretteid üdve felől, vagy sikerült egészen Isten kezébe tenni örök sorsukat, s hittel elfogadni, 
hogy ő jó döntést hoz, olyat, amelyet majd megismerve nem csak el tudsz fogadni, de még áldani is fogod érte 
az Istent? 

c) Hogyan gondolsz saját földi életed végességére? Kíváncsian vagy félelemmel? Meg van az a boldog 
bizonyosságod, hogy üdvöt kapsz Jézusért, vagy inog még a Jézus ajándékába vetett hited? 

d) Vigasztalást jelent számodra, hogy a Krisztusé vagy? Átérzed és érted azt, hogy ez elsősorban nem a nyakadba 
zuhanó erkölcsi törvényeket jelenti, hanem azt, hogy van egy szerető Urad, aki gondoskodik rólad, és örökéletre 
vezet téged? 


