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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

    Amit Isten Jézus Krisztusban véghez vitt az embe
riségért és benne nekünk is felkinál, az minden vonatkozásában é- 
rinti az emberi életet, ugyhogy a legkülönbözőbb oldalról lehet  
szemlélni, mi most ennek az igazságnak a szemszögéből nézzük az 
isteni kegyelem müvét: 

„JÉZUS KRISZTUS ELTÖRÖLTE A HALÁLT ÉS VILÁGOSSÁGRA HOZTA

AZ ÉLETET ÉS HALHATATLANSÁGOT."

1./ Hogy a csodáknak ezt a csodáját a lelkünk mé
lyéig átérezhessük, nézzük most az életünket a halál felől. Köz
hely, hogy életküzdelmet folytatunk. Mondogatjuk, hogy harcolunk 
az életért, a megélhetésért, a mindennapi kenyérért. Harcolunk egy 
kis helyért a nap alatt és azért, hogy azon a kis helyen a lehető
séghez képest nyugodtan, kényelmesen, boldogan éldegéljünk. Szóval, 
küzdünk a lét ért. Ez igy igaz. De még igazabb, ha egy kis hangsuly
eltolódással megvalljuk magunknak, hogy harcolunk a halál ellen. 
Lássak ennek a harcnak néhány tünetét.  

 Szükös időkben a mohóság tartalékok gyüjtésében
nem más, mint kapkodó igyekezet védősáncot épiteni a halál ellen.
A vetálytársakra vetett sanda tekintetben ott ül az aggodalom,hogy 
azok terpeszkedése szükiti a magunk életlehetőségeit és velünk 
szemben nagyobb esélyeket ad a kezébe a halálnak. Az örömökkel, a- 
melyen után vetjük magunkat, körülbástyázzuk magunkat a halálnak 
meg a gondolata ellen is. A hozzánk közelállókhoz való ragaszkodá
sunk egyik titkos rugója az aggodalom, hogy elragadhatja őket tő
lünk a halál. A magunk egészségének és épségének az ápolására lát
szólag elég indítás az irtózás a szenvedéstől, az óhaj, hogy köte
lességeinknek megfelelhessünk, a jóérzés, amely az egészséggel e- 
gyüttjár. De valójában azért örülünk az egészségnek, mert vele - 
ugy lappang bennünk a káröröm- - kijátsszuk a halált. É s miért 
ujjong az ifjuságban a tudat, hegy övé a világ? Azért, mert me3z_- 
sze látja magától a halált. Miért ömlik el az öregkoron tobbnyire 
csendes, vagy mogorva mélábu? Azért, mert közel van hozzá a ha
lál. Igen, mi harcolunk ellen az életért, de ugy, hogy harcolunk 
a rettentő ellenség ellen, a halál ellen..

É s ezért tele vagyunk félelemmel. Szörnyü a halál- 
félelem a maga leplezetlenségében! Benne torz hazugsának bizonyul 
minden fitogtatott emberi bátorság és gyilkosokká válhatnak a leg- 
szelidebb emberek is. Gondoljunk csak arra, hogyan tipródnak a 
süllyedő hajókról, vagy égő házakból menekülők őrjöngve halálfé
lelmükben a gyengék vonagló testén. Szörnyü a halálfélelem! Ne ta-



gadja egyikünk se, hogy megremegett a szive, amikor ott látta ül
ni mások veritékező homlokán, de azt se, hogy vergődött alatta ő 
maga is, amikor egy-egy gondolatra megrohanta őt is. És ez a féle
lem a haláltól, ez huzódik meg a félelemnek minden fajtája mögött. 
Mindenféle félelem gyökere a  félelem a haláltól. Mert ha
lál van, azért van félelem az emberben, mibennünk. És ezért vagyunk 
erőtlenek. „Nemcsak akkor, amikor ez szemmellátható, amikor egy-egy 
hirtelen ijedtségre megremeg a térdünk és ólom száll a lábunkba és 
támasz után nyu l a kezünk, hogy megfogódzzunk benne, mert elszállt 
belőlünk minden erő. Hanem halálos ellensége a félelem az erőnek 
minden munkában, minden harcban, minden törekvésben. Mert halál 
van, azért van félelem. És mert a félelem emberei vagyunk, azért 
vagyunk az erőtlenség emberei is. És ezért vagyunk szerencsétlenek 
is. Féltjük a magunk kis életét és ami ahhoz hozzátartozik, a másik
től. Kevés -jut másoknak a figyelmünktől, a törődésünkből azért is, 
mert, magunkkal vagyunk elfoglalva a szörnyü harcban. De sajnálunk 
is másoktól sok mindent, amivel a magunk életét erősithetjük. M i  
akarunk élni!. A m a g u n k  életéért harcolunk a halál ellen. 
Ebben a harcban kemény szivre van szükségünk! Hát kemény is a szi
vünk! A halálnak ezt a világát - ki tagadhatná - a szerencsét
lenség lelke élteti!

      De miért harcolunk a halál ellen, miért fe
lünk tőle? Talán olyan gyönyörüség ez az élet, hogy a boldogságát, 
szakadatlan örömmámórát akarnak körmünk szakadtáig megvédeni? Ugyan 
van-e Köztünk csak egyetlen egy is, akit majd a boldogság tejéből 
fog kiforgatni halála? be akkor miért féltjük ezt az életet a halál
tól? Talán csak ,azért, mert félünk a semmitől és fáradni, veritékez- 
ni, szenvedni még mindig kivánatosabbnaK tűnik előttünk, mint el
zuhanni a nemlétezés sötétségébe? Ki mondja azt, hogy a halál után 
nincs semmi sem? Mondják sokan, de ugyanannyian, többen, a tudomány 
oldaláról é s hangoztatják , hogy van, kell lennie, életnek a halál u
tán is! Miért nem akarunk hitelt adni ezeknek, és a siron tu li élet
ben bizva miért nem várjuk közömbösen a válást ettől a földi élettől?

Megmondom testvéreim, hogy honnan van az esze
lős félelem a haláltól és mindaz, ami vele összefügg. Az ember fél a 
haláltól, mert fél az Istentől. Nem attól fél, hogy a halál után 
nincs semmi, hanem attól, hogy következik utána valami és hogy ak
kor többé nem lehet kitérni az lsten elől, hanem találkozni kell Ve
le! És ettől a találkozástól fel az ember. Fél tőle, mert tudja,hogy 
ez a találkozás itéletet jelent. Fél tőle, mert tudja, hogy bünös. 
Nagyon érdekes dolog, hogy még olyanoknak is, akiknek egész életü
kön keresztül legkisebb gondjuk is nagyobb volt a büneiknél, a ha
lálos ágyon egyszerre szörnyű teherként nehezedik a lelkükre. Bi
zony ugy van, testvéreim, hogy félünk a haláltól, meri félünk az Is
tentől, mert tudjuk:, hogy nincs helyünk a Szivén a büneink miatt. És 

a halál után nem tudunk többé elrejtőzni Előle!- Lehet, hogy ami
kor igy néztük most életünket a halál felől, talár, egyoldaluan kiéle
zettnek tetszett egyik-másik ponton az, amit mondottam: ám legyen!Az 
éleKet hát tördeljétek le, testvéreim! De a valóságot lássátok meg 
mégis!

2./ Mert csak akkor fogjátok megbecsülni az 
örömhirt: "Krisztus eltörölte a halált, és az életet és a halhatat
lanságot hozta a világosságra!" És most nézzük az életet e felől az 
evangélium felől! nincs halál! Ha mindjárt ásnak is szakadatlanul



sirokat és egymás után fogadják be elnémult lakóidat, ma vagy hol
nap bennünket is, - mégsincs halál. Eltöröltetett Csak élet van 
és halhatatlanság, ami szintén ezt jelenti: el nem muló élet. És 
ami napról-napra halálként felénk mered sötét fenyegetéssel? Az 
bucsuzás ettől a földgolyótól. Lehet nagyon fájdalmas és nagyon 
könnyes. De nem halál! Nem elenyészés a semmibe és nem is rette
netes szembekerülés a bünöket számontartó Istennel. Hanem meg- 
békült távozás bünnek, bajnak a nyomoruságából és odajárulás a 
mennyei Édesatyához. ŐHozzá, Aki tud ugyan rólunk mindent, amit 
nem kellett volna tennünk, vagy amit nem kellett volna elmulasz
tanunk. Le Aki mégis elfogad. 
  Életre és halhatatlanságra elfogad. Jézus

krisztusért. Akiért megbocsát nekünk mindent. Azt is, amit elkö
vettünk. Azt is, amit elmulasztottunk. A bünöket megbocsátó Is
tentől azért nem kell többé félnünk. És azért a halált-elnyelő 
élettől is hogyan félhetnénk? És ennek az életnek a várományosai
ként azért milyen másképpen járhatunk addig is, amig itt vagyunk! 
Megkapjuk az erőnek lelkét! Sorscsapások alatt is erőnek leimét! 
Betegségben is erőnek lelkét! Gyenge testben is erőnek lelkét! Em- 
berek fenyegetésével szemben, gondok: árnyékában is erőnek lelkét! 
Mert semmi sem foghat rajtunk. Legfeljebb A külső emberünk rom
lik napról-hapra a nehéz földi élet alatt. Le a lelkünket meg nem 
törheti. Hiszen élet várományosai vagyunk és halbatatlanságéi.

És megkapjuk a szeretet lelkét is! És szint 
kap az életünk. A szeretet szinét. A Krisztus áldozatos szerete- 
tének szinét. És jól érzik magukat közelünkben az emberek, a meg- 

 fáradt, megterhelt, szeretetre éhes emberek. Melegedni jönnek 
hozzánk, akiknek az önzés világában didereg a lelkük. És tőlünk 
megkapják, amit mások megtagadnak tőlük. Külső segitséget is ter
mészetesen, mert nem vagyunk többé kapzsian és fukaron csak ma
gunkra gondolók, hiszen nem harcolunk többé anyagi felkészültség
gel a halál ellen. De kapnak ennél többet! Kapnak tőlünk szivet.
És ez az, amiért áldanak, hogy szeretet lelke él mibennünk! 
  örökösei De azért nem járnak az élet és halhatatlanság
 álmodozó árnyakként ebben a világban, mint ahogyan sokan gondol
ják. Nem, ők a józanság lelkét is kapják! Tudják, hogy ennek az 
életnek a harcát meg kell harcolniok becsületes helytállással. A 
bünöket megbocsátó, de a bünöket utáló Isten tisztesség- és tisz
taságkövetésként egy romlott világban. Nem is függesztik szemüket 
sóvárogva állandóan a túlsó partra, tépelődve és üzeneteket lesve 
onnan arról, hogy milyen lesz majd ott az élet. Nekik elég, hogy 
ott élet lesz Istennél. Krisztusért és Krisztussal. Mi többet a- 
karnának tudni?- Lám testvéreim, ilyen az élet az evangéliom 
felől nézve. Krisztus felől nézve, Akiben az Isten kegyelme meg
mentett minket a haláltól. Elkészitette kegyelmét örök időknek e- 
lötte, mert megindult az Ő atyai szive az ember nyomoruságán, a- 
mely rátört, mióta a bünnek utján idegenbe tévedt Tőle. Amikor 
pedig itt volt az ideje; megjelent az élet az Egyszülött Fiúban. 
Azóta itt van. És kinálaozik neked is. Csak el kell fogadni.

3./ Ezért érdemes szenvedni is. Szenvedni az 
élet evangéliumáért, ha úgy fordul. A halál világa nem kedveli 
ezt az evangéliumot. Az apostoloktól - P ál apostoltól is - kezd
ve végeláthatatlan a sora azoknak, - névtelen kicsi embereknek 
is - akiken kitöltik bosszujukat az evangélium ellenségei. Sok- 
sok formában, a tüszurásoktól  keadve a pallos sujtásáig. Sokan



megtagadják hát az evangéliumot. Meg lehet érteni, mert a szenvedés 
mindig fáj. Az élet várományosainak is fáj. De akik bizonyosak felőle, 
azok állják! Isten hatalmával, erejével állják! Mert a szenvedés is 
elmulik. De az élet megmarad. Csak azok vesztik el, akik földi érde
kekért maguk mondtak le róla.

Erre a halhatatlan életre hiv most téged is Isten szent hi
vással. Ezzel a mai igével. Vidd magaddal az örömhirt, hogy -Jézus 
krisztus eltörölte a halált és világosságra hozta az életet és halha
tatlanságot. Hadd győzzön le téged is a maga életmentő hatalmával!

Ámen!


