
Halál vagy élet kérdése! 

Áhítat 

 

Alapige 

 „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, 

annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” 

Jn, 5. 24 

 

Kedves barátom, halott vagy, vagy élsz? Jézus már életében elmondja húsvét legfontosabb 

üzenetét, van élet a halál után és nem is akármilyen, hanem örökké tartó, erről szól a 

feltámadás. Ha a Bibliában egyáltalán lehet fontossági sorrendet felállítani, akkor Jézusnak 

ez a mondása az egyik legfontosabb, mert hitünk alapvető kérdéséről, az élet és a halál 

problémájáról, az üdvösség és kárhozat ügyéről szól. Akik hallják Jézus tanítását és felismerik 

Őbenne az Atyát, van lehetőségük dönteni élet és halál kérdésében. Hiszed-e, hogy az Úr 

Krisztus Jézus Isten egyszülött Fia, aki megfizette bűneidért a büntetést, mert ezen áll vagy 

bukik életed, ezen múlik, hogy élsz vagy halott vagy. Realizáljuk, mit is mondott Jézus, miről 

is van itt szó? Valakiről, akinek örökélete van, már ebben a látható világban elkezdődött az 

örökké tartó élete, valakiről, aki nem megy ítéletre, tehát már túl van az ítéleten és már nem 

nyugtalankodik azon, hogy mi lesz az utolsó ítéleten, ahol be kell számolni mindenről. Olyan 

valakiről van szó, aki átment a halálból az életre. Jézus szándékosan mondta múlt időben: 

átment a halálból az életre, nem úgy van, hogy majd át fog menni a halálból az életre, tehát 

nem ígéretet ad, ami a bizonytalan jövőre vonatkozik, hanem megtörtént eseményt, tényt 

állapít meg. Közöttünk is lehetnek olyanok, akiknek örök életük van, akik nem mennek 

ítéletre, akik átmentek a halálból az életre. Ez vajon mit jelent? Azt, hogy a Bibliának egészen 

más fogalma van az élet és halál kérdéséről, mint nekünk. Isten más szemszögből látja és érti 

az élet és halál fogalmát. Képzeljük el, hogy Isten világosságában kellene néznünk 

önmagunkat és egymást, ahogyan Isten lát minket, azt hiszem, jobban megértenénk, hogy 

mit jelent a Jelenések könyvében az a furcsa kifejezés: „Az a neved, hogy élsz és halott vagy!” 

Isten világosságában értenénk meg, hogy mi emberek itt élve is lehetünk halottak, mert 

amikor Isten életről és halálról beszél, az nem azt jelenti, hogy dobog-e a szíved vagy már 

nem, hanem azt, hogy milyen kapcsolatban vagy Ővele. Van-e közösséged Istennel, mert 

csak ott van olyan örökélet, amelyiket nem fenyegeti a halál, ahol Istennel való közösség van, 

ahogy Jézus mondta „Én vagyok az Élet”. Ahol az Istennel, az Élettel való közösség 

megszakad, ott van a halál. Pál apostol az Efézusi levélben beszél olyanokról, akik 

„elidegenültek az isteni élettől”, nos, hát ez az a halál, amiről a Biblia így szól: az isteni élettől 

elidegenedett, távoltartott, elszakadt élet, az élet forrásától, az örökélettől elválasztott élet. 



Tehát ez a halál egy lelki állapot, mégpedig a bűn hatalma alatt lévő lelki állapot, maga a bűn 

a halál. A lelki halál állapotában jövünk a világra, vagyis a bűn miatt halálos ítélet van 

mindnyájunkon, amitől csak Jézus vére tud megszabadítani, ha hittel elfogadjuk. Tehát a lelki 

halál egy Istentől elszakadt létforma, olyan élet, amelyből hiányzik az örökélet. Jézus 

személyén a Hozzá való viszonyuláson fordul meg a halál és az élet kérdése a számunkra „aki 

hallja az én igémet,…”. Keresd Jézust, mert az út, amely az életre visz, számodra is csak Ő 

lehet, ha Őt megtaláltad, az utat is megtaláltad, és akkor az örökkévalóság erőivel mehetsz ki 

a földi életbe hálát adni, szeretni, szolgálni és örömöt szerezni a többi embernek, valamint 

segíteni másoknak is, hogy megtalálják az Életre vivő utat. 

Ámen 


