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Kedves Barátaim! 
Egy hosszú beszélgetésnek lehettünk tanúi. Jézust folyamatosan megpróbálják ellenségei csapdába 

csalni. Most egy másik vallási irányzat csoportja talált ki valami okosat, amivel próbára teszik Jézus böl-
csességét. 

A lényeg, hogy ezek az emberek nem hiszik, sőt tagadják a feltámadást. A különös mégis az, hogy 
éppen egy feltámadással kapcsolatos kérdést tesznek fel Jézusnak. Ő azonban világosan elmondja azt, 
hogy a feltámadás nem kérdés, hiszen erről már Mózes is beszélt.  

A beszélgetést néhány írástudó is figyelte, és ők – meglepő módon – Jézusnak adtak igazat ebben a 
teológiai vitában. 

 
Szükséges tisztázni a menny és pokol kérdését is. 
 
Meggyőződésem az, hogy nem kérdés, van-e feltámadás, van-e mennyország? Én hiszem, hogy van 

mennyország, és van feltámadás is. És az sem kétséges, hogy van a túlvilágnak egy olyan része, amit 
kárhozatnak vagy pokolnak nevez a Szentírás.  

Mi a kettő között a különbség? Az Ige alapján egyszerűen azt lehet mondani, hogy a mennyország az 
a hely, ahol Isten közelében lehetünk, a pokol pedig az a hely, ami végtelenül távol van Istentől, az Isten 
szeretetétől és kegyelmétől. 

 
Eddig nagyjából érthető ez a történet Lukács evangéliumából. De az a kérdés, hogy számunkra mit 

jelent ez a történet? Mi az, amiben nekünk segít, hogy a hit útján előrébb juthassunk? 
 
Elolvasva az Igét, egy félmondat mélyen elgondolkodtatott engem. Így hangzik ez a félmondat: „akik 

méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadás-
ban”. 

Ezek szerint nem mindenki lesz méltó az eljövendő világra. Nem mindenki fog feltámadni. Az igaz 
bíró, a Mindenható Isten fogja eldönteni azt, hogy ki méltó és ki nem az eljövendő világra, az üdvösségre. 

Bármennyire is nem erre számít az ember, mégis van különbség üdvösség és kárhozat között. És 
Isten el fogja dönteni, hogy ki méltó az üdvösségre és ki nem. 

A jó hír az, hogy még van lehetőségünk ezen változtatni. Van lehetőségünk arra, hogy téged is, és 
engem is Isten méltónak tartson az eljövendő világra és üdvösséget adjon. 

Hogyan? Erre is választ kapunk az Igéből. 
A Jn 3,36-ban ezt olvassuk: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedel-

meskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.”  
Hinni Jézus Krisztusban – ez a feltétele az üdvösség és az örök élet feltétele.  
 
Kedves Barátaim! 
Húsvét ünnepe lesz néhány nap múlva. Húsvét annak az ünnepe, hogy a Nagypénteken értünk gol-

gotai kereszthalált halt Jézus Húsvét hajnalán értünk támadt fel. Meghalt, hogy elvegye bűneinket, hogy 
megszüntessen minden akadályt, ami elválaszt minket Istentől. Majd feltámadt, hogy utat nyisson előt-
tünk is az örökéletre. 

Imádkozom azért, hogy a Szentlélek ébresszen hitet szívetekben, hogy méltók legyetek az eljövendő 
világra, az üdvösségre! Ámen. 

 
 
 
 
 


