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„A halálból az életbe” 
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Lukács 16 – A gazdag és Lázár 

19 Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes 
lakomát rendezett. 20 Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, 21 és 
azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák 
jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. 22 Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az 
angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23 Amint ez a pokolban 
kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. 24 
Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét 
mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. 25 De Ábrahám 
így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint 
Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. 26 Ezenfelül még közöttünk és 
közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne 
mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. 27 Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, 
atyám, hogy küldd el őt apám házához, 28 mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, 
nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. 29 Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és 
vannak prófétáik, hallgassanak azokra! 30 Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, 
hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. 31 Ábrahám ezt felelte: 
Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a 
halottak közül.  

 

„Bizony, bizony, mondom nektek: 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 Testvéreim!  

Egyedül Lukács evangéliumában szerepel ez a történet. Nem nevezhetjük 

tipikus példázatnak, hiszen az eleje valós eseményt mond el. Annál komolyabb 

viszont az üzenete. Az Úr Jézus azoknak a példázatoknak a sorában mondta el, 

amelyekkel az Őt hallgatók széles skáláját szólította meg. Hiszen az üzenet is 

mindenkinek szól, még nekünk is, és mindenkire vonatkozik, még ránk is. 

Nagyon sajátos alaphelyzettel indítja Jézus a történetet. A névtelen gazdag 

nemcsak egy vagyonos ember, hanem tudja is élvezni a gazdagságát. A bíbor és 

patyolat rendkívüli értékeket jelent, nem kevésbé a királyi lakoma, amelyben 

naponta része van. A saját élvezetére fordítja a vagyonát. Nincs róla szó, hogy netán 
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nem tisztességesen jutott volna hozzá. Arról sincs említés, hogy Jézus ezt bűnéül 

róná fel. Másban van a baj. Ez az ember önző és érzéketlen. 

Kapujánál – tehát ahol közlekedett és így naponta láthatta – ott fekszik Lázár, 

a koldus, akinek még csak morzsák sem jutnak a gazdag asztaláról. Ő nem tudja, mi 

a bőség, jóllakás, rendes ruha, nem tapasztal részvétet az emberektől. Csak a kutyák 

jöttek oda hozzá és nyalogatják a sebeit. Ez esetleg arra utalhat, hogy még azokban is 

több részvét volt. Ki tudja? De az is lehet, hogy Lázár tehetetlen állapotát érzékelteti, 

hogy ezt képtelen megakadályozni.  

A gazdag szemében ő egy senki, mintha nem is létezne. Isten azonban 

másképpen látja. A gazdagnak nincs (feljegyezve a) neve, a koldusnak igen: Lázár – 

Isten segít. És ez összhangban van a folytatással. Egy idő múlva meghal a gazdag – 

eltemetik, bizonyára nagy pompával... Meghal Lázár is – de vajon jutott-e neki 

egyáltalán valamilyen temetés? Eddig tart a történetnek itt a földön érzékelhető 

része. Halál – és vége.  

Jézus pedig folytatja a sorsuk elbeszélését, mert van folytatás, amire sokan 

nem gondolnak, vagy nem számítanak. Arra ugyanis, hogy ki hova kerül. „Meghalt a 

koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére” – ez a kifejezés a mennyet, azt a 

boldog üdvhelyet jelöli, ahova Isten hívő gyermekei kerülnek; ahol Ábrahám, a 

hívők atyja is van. Aki mellett senki nem volt, azt most angyalok – Isten követei – 

viszik a mennybe, mert Isten őt magához veszi. 

A gazdag máshova került – oda, ahol örök gyötrelemben van része. Az ő 

végső helye a pokolban van. Ott gyötrődve láthatja, hogy van egy jobb állapot is, 

ugyanakkor megérti: oda ő már nem juthat el. Ez egy tragikus felismerés a számára. 

Bizony, nem is azt kéri, hogy átmehessen a túloldalra, hanem hogy enyhüljön az 

örök szenvedése. S mint akit mindig szolgák vettek körül, most is szolgálatot vár, 

beérné Lázár szolgálatával is. Azonban kiderül, hogy ez nem lehetséges. 

A gazdag nem gondolta, ahogyan még életben levő testvérei sem, hogy a 

hiábavalósággal töltött önző életének ezt lesz az eredménye. Azért legalább a 

testvéreit szeretné figyelmeztetni, hogy megmeneküljenek ettől a végtől. És kiderül, 

hogy innen erre már nincs módja! Már nem tehet értük semmit sem! Hiába gondolja, 

hogy egy megrendítő élmény használhatna – pl. valaki a halottak közül visszamegy 

és beszámol. Nem! Bár igaz – és Jézus ezt hangsúlyozza – van egy számukra is 

elegendő lehetőség: ha Isten kijelentett igéjét komolyan veszik! 

Kedves Testvéreim! Eddig a történet. A mi emberi igazságérzetünknek is 

megfelel, úgy gondolom. De ennél sokkal fontosabb, hogy a nekünk szóló üzenetet is 

meglássuk benne. Mert az csokorba szedhető. Próbáljunk meg most erre figyelni. 



Már említettem is, legelőször vegyük komolyan, hogy az élet nem ér véget a 

biológiai halállal. „A földi lét végén nem pont van, hanem kettőspont”. Személyiségünk 

tovább létezik, „a lélek halhatatlan” – szoktuk mondani. Van folytatása az életnek, de 

nem mindegy, hogy hol és milyen, vagyis, hogy hol tölti az ember az 

örökkévalóságot. A mai emberek többsége ugyan hisz valamiféle folytatásban. Főleg 

abban, hogy mindenki mennybe jut – ahol tovább éli az eddig életét. Ennek a hitnek 

azonban nincs semmilyen alapja, nem áll meg a Szentírás szerint.  

Az Úr Jézus két lehetőséget, két helyet nevez meg a történetben, nincs több. 

Nincs valami köztes, harmadik hely, átmeneti állapot. A körülmények pedig 

különbözőek. Lázár – Ábrahám kebelén van – az Istennel való boldog közösséget 

élheti, ezt nevezzük mennynek. A gazdag pedig ezt nélkülözi, ő a pokolba került. Itt 

az Ő teljes hiányának állapotától szenved. A pokol az a hely, ahol nincs Isten. 

Megjegyzem, hogy sokszor mondjuk borzalmakat látva, átélve, hogy ez maga a pokol, 

ez földi pokol. De ahol csak egy hívő ember is van, az nem a pokol. Csak az lehet 

pokol, ahol nincs jelen Isten… 

Kedves Testvéreim, ebben a történetben az Úr Jézus világossá teszi előttünk az 

összefüggést a földi élet és az örök sors között. Nem a szegény vagy gazdag volta 

határozta meg Lázár vagy a gazdag halála utáni állapotát. Hanem az Istenhez való 

viszonyulásuk. Lehet, hogy a gazdag nem követett el valami gonosz dolgokat, de az 

az érzéketlenség, amivel keresztülnézett a kolduson, mindent elárul róla: Isten igéjét 

a rászorulók segítéséről, az „alamizsnálkodásról” ismernie, tudnia kellett, de 

semmibe vette. Hiányzott a hála is a szívéből mindazért, amije van. Isten nélkül, 

igéje nélkül, csak magának élt az élvezetekben elmerülve. Hol volt itt a „szeresd 

felebarátodat” komolyan vétele? Pedig Lázár ott volt előtte naponta, hogy erre 

emlékeztesse. – De vajon mi meglátjuk, észrevesszük-e a mi Lázárunkat? Akit Isten 

rajtunk kér majd számon? 

A koldusról még ennyit sem tudunk. Elhordozta nyomorúságát. Azonban – 

szemben a gazdaggal, aki névtelen, neki van neve. És ez a név – „Isten segít” – 

bemutatja őt, Istennel való közösségét ennek a nyomorúságnak az elfogadásában. Ez 

a hite lesz látássá, amikor „felvitték az angyalok Ábrahám kebelére”. És a halál 

pillanatában végleg eldőlt a sorsuk.  

Kedves Testvéreim, ez is egy olyan igazság, amit nem szoktunk, nem tudunk 

eléggé hangsúlyozni: a halál után már ezen a sorson nem lehet változtatni, 

semmiféle cselekménnyel, még imádsággal sem. Ezért nem imádkozunk a 

halottakért: Sem temetésen, sem azon kívül. Aki az Úr Jézussal élt és jár, az Nála van 

– mit kérhetnénk a számára? Aki pedig Őt megtagadta vagy kegyelmét tudatosan 

elutasította – annak a sorsát már semmi nem változtatja meg, nincs köztes hely és 

nincs átjárás.  



Tény, hogy sajnos a legtöbb esetben marad a gyötrő bizonytalanság, vajon az 

illető, a szerettünk az Úrnál van-e? De éppen azért kell hangzania az igének, hogy ne 

kelljen bizonytalanságban maradnunk magunkra és szeretteinkre nézve sem. Hanem 

Isten elvégezhesse bennünk és bennük is a megváltás munkáját. Most van az idő, 

amikor még lehet ezért tenni, imádkozni, szólni, hitelesen megélni a Benne való 

bizonyosságot. Mert aki hisz a Fiúban, aki komolyan veszi az Ő életre hívó szavát, 

annak örök élete van. 

A történetbeli gazdag erre későn döbben rá. Felfogja, hogy az ő sorsa egy 

végleges állapot, de legalább az öt övéhez hasonló életvitelű testvérét szeretné 

megmenteni. Azonban itt ő már nem tehet értük semmit sem. Sőt, azt kell 

megtudnia, hogy nincs átjárás nemcsak a menny és a pokol között, de még a földi lét 

és az öröklét között sem. Mert ugyanígy van szakadék az élők és a holtak között is, a 

halottak lelke sem jár vissza. Ezt a lezárt határt tudomásul kell vennünk.  

Kedves Testvéreim, ebből nyilvánvalóan következik számunkra az is, hogy 

Isten nem teszi lehetővé a halottakkal való kapcsolatot. Tehát nem beszélgetünk 

velük, nem imádkozunk hozzájuk. Aki ezt mégis feszegeti, tiltott próbálkozásával 

szembefordul Istennel és magára nézve veszélyes dolgot művel. A halottakkal való 

érintkezést Isten már az ószövetségben kifejezetten megtiltotta (5M 18).  

A gazdagnak is hallania kell: attól nem térnek meg, ha a halottak közül megy 

hozzájuk valaki. Hanem ha komolyan veszik Isten igéjét. „Ha Mózesre és a prófétákra 

nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül”. Mert Isten 

igéjének EREJE van, VAN ereje, hogy hitet támasszon, és kiragadjon a pokolból – 

már itt. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek: 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”. A „Mózes és a próféták” Jézus Krisztusban 

teljesedett be. „Kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad” – mondja Péter. Aki 

így fogadja be Őt, annak örök élete van. Nemcsak lesz, hanem van. Már itt, Vele 

elkezdődött. Nem megy ítéletre, mert Jézus őt megmentette a kárhozattól. Ez a hite 

majd az üdvösségben lesz boldog látássá. Az Úr Szentlelke végezze el bennünk, hogy 

ne szóljon igéje hiába. Ámen 

 

 


