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Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. 

Kedves Testvéreim! Valóban érdekel minket a feltámadásunk? Mert hát, ki tudja, mikor 

halunk meg. Ki tudja, mi történik utána. Rendben, a Bibliában benne van, hogy Jézus 

Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat. De hát, honnan tudnánk mi fog következni azután? 

Vajon emlékezni fogunk-e egyáltalán arra, ami a földön velünk történt? Számít bármit is 

majd a mennyben, hogy most kik vagyunk? Mert hát amit látunk, azért könnyű tenni. 

Vagyonért, családért mindenki tevékenykedik. De az örök életünk vajon mennyire 

foglalkoztat minket? Pedig Pál apostol szerint semmi más értelme nincs az életünknek az 

üdvösségünkön kívül. 

Mi értelme van a hitünknek? 

A példabeszédek könyvében van egy szokatlan imádság, ami számomra igen sokat 

jelent. „Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, 

hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy 

ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!” Mert az életkörülményeink könnyen 

eltávolítanak Istentől. Ma inkább az előbbi fenyeget, a jólét és a gazdagság. Mert a jólét 

valóban képes eltántorítani a hittől. Ha az embernek mindene megvan, akkor miért kellene 

még Isten is számára? Mit várhatna mást tőle, mi értelme lenne bármiben hinni, ha tele a 

hasunk, békesség van körülöttünk? 

És valóban, mindenünk megvan. Bár panaszkodunk, hogy bezzeg nyugaton, mennyivel 

jobb az élet. Látjuk, hogy a határ túl oldalán nem messze innen mennyivel jobb az élet. De 

itt Magyarországon sem éhezünk. Sokan mesélték nekem, sőt a saját szememmel is láttam, 

amikor nyugaton jártam, hogy az ottani egyházak milyen mértékben fogyatkoznak. Sőt, 

Svájcban, a reformáció hazájában, már az istentiszteleteken sincs szó a Bibliáról. Elavult, 

mondhatnánk. De nem erről van szó. Egyszerűen csak mi értelme volna keresni Istent, ha 

nincs mit kérnünk tőle. Imádkozunk, kérjük Istent, adjon még többet. Vagy más népekért 

könyörgünk. Mert hát a világbéke jól hangzik, mert milyen jó lenne, ha mindenki rajtunk 

kívül is békében élne. De ha mélyen a szívünkbe nézünk, rájövünk, hogy mindez csak rövid 

ideig foglalkoztat bennünket. De ha az ember éhes, vagy a háború elvitte a családjának felét, 

egészen más vérmérséklettel áll az Isten elé. 

Vajon mi értelme van akkor az Úr akaratát keresnünk? – tehetnénk fel a kérdést. Így 

tette fel a kérdést a Korinthusi gyülekezet is. Ha Isten nem tud többet adni nekünk annál, 

ami eleve megszerezhező a saját erőnkből, akkor mi értelme van a hitünknek? Talán a 

betegség miatt kereshetnénk Istent, mert az életünket van, hogy nem tudjuk megmenteni. 

De az apostol nem erről beszél. 
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Pál nem kezd mentegetőzni. Nem mondja, hogy „hát az Úr alkotott minket, hálával 

tartozunk neki mindenünkért.” Nem mondta a korinthusi kedves testvéreknek, hogy 

„barátaim, legyetek eszeteknél, hát nem jó nekünk közösségben lennünk?” Mert talán a 

nyugati egyházak közül sok közösséget már csak az együttlét öröme tart egybe. A 

barátságok, a kerti-partik. Biblia meg sehol. Jól esik együtt lenni, ennyiből áll a 

keresztyénség. 

Pál apostol határozott választ ad a korinthusi kételkedőknek. A Krisztusba vetett hit 

egyetlen és kizárólagos értelme az örök élet. Más értelme nincs. Sőt, ha az örök életben nem 

hiszünk, akkor semmi értelme annak sem, hogy vasárnaponként találkozzunk. Mehetnénk 

könyvklubba, vagy filmnéző-csoportba. Gyűjthetnénk szalvétákat, vagy elmehetnénk 

közösen pecázni egyet. Mert mi értelme lenne a templomban ülni, kényelmetlen, recsegős 

padokban, középkori énekeket énekelve. Mi értelme lett volna Jézus tanítványainak vállalni 

az üldözést, a császár haragját. Mi értelme lett volna az életüket, kényelmüket, 

biztonságukat, sőt egész családjuk biztonságát kockáztatni Krisztus oltárán, ha nem az örök 

élet reménysége? 

Milyen drága az életünk? 

Keveset foglalkozunk az örök élettel, legalábbis messze nem eleget. Hitünknek pedig ez 

az egyetlen értelme, hitvallásunk mégis mindig csak a tapasztalatainkról szólnak. Mert talán 

barátainknak elújságolnánk, hogy Isten milyen csodákat tett velünk: meggyógyított 

betegségünkből, megóvta az életemet egy autóbalesetben, sikeres élettel jutalmazott meg, 

szerető családot adott. De vajon mikor jutna eszünkbe arról beszélnünk nekik, hogy nem 

félünk a haláltól, mert tudjuk, hogy Istennél el van készítve már a helyünk. 

Nem tudom, melyikőtök élt már át súlyos balesetet. Egy lelkész ismerősöm mesélte, 

hogy a gimnáziumi évei elején elesett a biciklivel. Nagy csoda volt, hogy túlélte az esést, 

mert súlyos fejsérülést és több törést szenvedett. A történetet pedig úgy fejezte be, hogy 

miután felépült, a hátralevő életét az Istennek szentelte. Így lett lelkipásztor. Istentől 

visszakapta az életét, így eszmélt rá, hogy semmi más értelme nincs tovább élnie. Csak az 

Úrnak akart ezek után szolgálni. Minél több embert hozzá vezetni. Hirdetni az 

evangéliumot, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk. Ezért akarta hálából szolgálni az 

Istent. 

Milyen drága nekünk az életünk? Hány orvosnál jártunk már, amikor valami nem volt 

rendben? Mennyi pénzt, időt, energiát vagyunk hajlandóak áldozni azért, hogy életben 

maradhassunk? Küzdünk minden nap, diétázunk, sportolunk, próbálunk egészségesen élni. 

Minden eszközzel ragaszkodunk hozzá. Mit meg nem tennénk, hogy sose érjen véget. 
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Hát az Úr egyáltalán nem így tekint erre a néhány évtizedre. Számára ez csupán az örök 

élet előszobája. Kinek, kinek mennyi adatott, az az időtől és a körülményektől függ. Persze 

senkit sem arra buzdítok, hogy éljen egészségtelenül, mert úgyis a mennybe jutunk. A 

testünk a Szentlélek temploma: egy eszköz az Isten kezében. Nem tékozolhatjuk el 

mondván, hogy vár az Úr. De ami igazán számít, legalábbis Isten előtt, hogy a földön 

megismertük-e Krisztust. Kit 20 évesen, kit öregkorában, kit autóbalesetben, kit pedig évek 

hosszú betegsége után szólít haza az Úr. A lényeg, hogy azután mi lesz. Mert ha hiszünk az 

Úrban, megmenekülünk. Sőt, másokat is úgy kell segítenünk, hogy megtalálhassák Istent. 

Igen, a halál rettenetes dolog. A koporsónk és a rá lapátolt föld jelképezi ezt. Mert a 

halál végérvényes. Azt visszavonni nem lehet. Félünk, rettegünk tőle. Mert az ember csak 

ennyit lát. Volt valaki, aki megszületett, élt, meghalt, most pedig a sírban fekszik.  

A Szentírás ezért két fajta halált különböztet meg. Az első az, amiről beszéltem. Hosszú 

betegség, baleset, vagy valami más. Ez a halál számunkra, embereknek a véget jelenti. A 

Szentírás viszont egészen másképp is szól az elmúltásról. A Bibliában a halál az Isten 

nélküliséget jelenti. Ilyen értelemben a pokol nem valamiféle büntetés, csak az istentelen 

élet folytatása.  

Ezért, ha az életünk ilyen drága nekünk, akkor mit kezdünk a tudattal, hogy nem ér 

véget a halállal? Hogy van folytatás, és az attól függ, hogy hiszünk-e Jézusban és a mi 

feltámadásunkban? Vajon megteszünk-e mindent, hogy őt szolgáljuk? Változtat-e az 

életünkön, életmódunkon a tudat, hogy a halál csak a kezdete valami örökkévalónak? 

Mit kezdjünk a hitetlenek halálával? Mit gondoljunk a saját életünk felől? 

Ez az a dolog, ami a keresztyén embert megkülönbözteti a hitetlentől. Mert a 

keresztyén ember úgy éli az életét, hogy hálás Istennek az örökkévalóságért. A hitetlen 

ember viszont már a földön is Isten nélkül él, vagy mondhatnánk, a halálban él. Reggel 

felébred, bemegy a munkahelyére, vagy a házat rendezni. Pénzt keres, amit elkölt. Aztán 

pár évtized múltán eltemetik, majd a pokolra jut. A kezdettől, az örökkévalóságig Isten 

nélkül, hitetlenül, reménytelenül. Mert a hitetleneknek sem ér véget az életük a halálukkal. 

Mindig elgondolkozom, amikor polgári, világi temetést hallok. Nekem, keresztyénnek, 

a végtisztesség fontos dolog. De egy hitetlen ember halálakor fogalmam sincs, mit 

mondhatnék. Látom a családot, ismerem az ott állókat és tudom, hogyan vélekednek az 

egyházról vagy a Bibliáról. Sőt, nem egyszer kaptam már meg, hogy én is minek hiszek meg 

minek járok a templomba. Aztán ugyanez a barátom jön, hogy meghalt a szerette, és hogy 

ő vigasztalást vár tőlem. Mit mondhatnék? Hogyan mondhatnám, hogy Isten kegyelmes az 
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ő szerettével is, mikor tudom, hogy azok jutnak örök életre, akik átadják életüket az Úr 

Jézus Krisztusnak? 

Súlyos teher ez számunkra, keresztyéneknek. Mert sokan vannak, akikről biztosan 

tudjuk, nincs hitük, és mégsem tudunk segíteni rajtuk. Sokakat szeretünk is, és mindent 

megadnánk, hogy hitre jussanak. Persze nincs jogunk ítélkezni felettük, nem is erről 

beszélek. Hanem arról, hogy bánt és terhel minket az a tudat, hogy csak a Jézusban hívőké 

Isten Országa. De sajnos jellemző dolog, hogy családunkból, barátaink közül csak kevesen 

vannak, akik valóban Istennek szentelték volna életüket. Sőt, megkockáztatom, hogy a mi 

gyülekezetünkben is vannak olyanok, akik még nem adták át az életüket teljesen Istennek. 

Persze a jelenlévők mindig kivételek. 

Igen, az Úr kegyelme olyan hatalmas, hogy azt mi fel sem foghatnánk. Nem tudjuk, 

hogy végül kik jutnak majd a mennyek országába. De az Úr igazsága is mindörökké megáll. 

Ő megmondta, úgy lesz. Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, üdvözül. Aki nem hisz, 

elkárhozik. Nem ijeszthetni akarok senkit, nem ezért fogalmazok így. Hanem Pál apostol 

szavait próbálom magyarázni, több kevesebb sikerrel. Be kell valljam, nehéz dolgom van 

ezzel az igével. Mert Pál apostol aztán nem szépítette a dolgokat. Talán a legjobb szó arra, 

ahogyan ő maga fogalmazta meg: botránkoztató. Sok embert ismerünk, sokakat szeretünk. 

Valamelyikük a pokolra jut, valamelyikük a mennybe. 

De van valami, amit az apostol mindenképpen tudomásunkra akar juttatni. Azt, hogy 

semmiképpen se éljünk bizonytalanságban az örök élet felől. Higgyük el, hogy igenis van 

élet az életünk után. Sőt, az lesz majd az igazi élet, mely soha sem fog véget érni. 

Ha nem hiszünk ebben, vagy ha csak egy szemernyi kétségünk is lenne a feltámadásban, 

nagy veszélyben élünk. Ha nem az örök életre tervezünk, semmi értelme sincs Istent 

keresnünk. Mert a kényelmes, gazdag életünk egyszer véget ér, legalábbis az bizonyosan, 

amit itt a földön élünk. De ha úgy hagyjuk itt mindezt, hogy ne bíznánk teljes szívünkből 

Istenben, akkor nem volt értelme az egésznek. Ha azonban hiszünk Jézus Krisztusban és az 

ő erejében, már most, halálunk előtt is az örök életet éljük. Igen, ez valóban élet és halál 

kérdése. 

Összegzés 

Ezért ha a gazdagság és a jólét elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk Istenre, a Sátán 

már akkor győzött. Mert az ördög legjobb fegyvere az érdektelenség. Valóban tudunk úgy 

küzdeni Isten ügyéért, mintha a saját életünk lenne a tét? Mert az orvosnak mindent 

megadnánk, hogy meggyógyítson. Vajon így hiszünk mi Istenben is? Ha ilyen sokra tartjuk 
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a földi életünket, mennyit ér nekünk az örökkévalóság? Mert a Szentírás biztosít róla, hogy 

lesz feltámadás. Egyesek üdvösségre, egyesek kárhozatra támadnak majd fel. Vajon ismerjük 

már elég jól az Úr Jézus Krisztust, hogy biztosan legyünk az örök életünk felől? Mert „ha 

csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak 

vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül.” Adjunk hát hálát ezért neki! Ámen. 

Kádár Tamás György 

 


