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Filippi 1: 21-24. versek: 

 

„Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való élet 

gyümölcsöző munkát jelent számomra, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom.  

Mert ez a kettő szorongat: kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb, de 

miattatok szükségesebb e testben megmaradnom.” 
 

A KÖTŐJEL1 

 

Készen vagyok-szólt a kőfaragó. Aki megrendelte a sírkövet, alaposan megnézte, valóban 

megfelelő-e. Látható volt rajta az apja képe, és a dátum:  

 

1916-2000. 

 

A dátumok között egy kis kötőjel.  Nem volt megelégedve a megrendelő, úgy érezte, hogy 

ez egy kicsit kevés. Az apja tartalmas, hosszú, kalandos életet élt. Szeretné, ha a sírkövén is 

megjelenne a gyermekkora, a szép természet, az állatok a birtokon, a sok nehéz munka, a 

megelégedettség a bő termés miatt, vagy amikor aggódott a viharok miatt, a száraz 

időjárás… 

Aztán jött a háború, katona lett, megsebesült, elmenekült a hadifogságból… találkozott a 

lánnyal, akit feleségül vett… 

A GYERMEKEK, AHOGY FELNŐTTEK, MEGHÁZASODTAK, aztán az unokák, az 

öregkora, a betegsége. ÉS AZ ÉRZELMEI IS: vágyai, örömei, aggodalmai. 

A KŐFARAGÓ MINDEZT FIGYELMESEN VÉGIGHALLGATTA, majd megragadta a 

vésőjét és a kalapácsát, és négy gyors ütéssel körülbelül fél centiméterrel meghosszabbította 

a születés és a halál dátuma közötti kötőjelet.  

Jó lesz így? - FORDULT A FÉRFI FELÉ.  

 

Az életünk nem lehet csak két dátum közötti kötőjel.  

MERT AZ ÉLET: mindened, amid van.  

 

SOKSZOR FELMERÜL A KÉRDÉS: mi az élet? Mi az élet értelme?  

❖ Milyen célokat akarok elérni? 

❖ Milyen fejlődést akarok látni az életemben?  

 

 amikor baleset történik 

 értelmetlen halál: ennyi az élet? 

 

VAGY ITT VAN EZ A JÁRVÁNY HELYZET. Egy furcsa világ van mögöttünk és 

előttünk is:  

 

 
1 Bruno Ferrero: Az élet mindened, amid van.  
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▪ bezárt iskolák bezárt országok 

▪ BEZÁRT LÉGTEREK 

▪ AKADÁLYOZOTT, BEZÁRT KOMMUNIKÁCIÓ, MERT A SIKETEK NEM 

ÉRTIK A BESZÉDET MASZKBAN  

 

▪ látogatási tilalom a kórházakban  

▪ látogatási tilalom a szociális intézményekben… 

 

MICSODA VILÁG…MICSODA ÉV… 

MILYEN ÉLET…ez az élet? ENNYI AZ ÉLET?  

Nem lehet…Az élet több, mint két szám közötti kötőjel… 

 

  ITT VAN AZ ÚJ ÉV, A 2021-ES. MIT AKARUNK AZ ÚJ ÉVBEN? VISSZAKAPNI A 

RÉGI ÉLETÜNKET? De ez volna az igazi élet? Ez csak a kötőjel… 

  AZ ÚJ ÉV ÚJ LEHETŐSÉGET JELENT. Új ígéretek, hogy mit fogunk másképp 

csinálni.  

  DE EMBERI ERŐVEL NEM TUDJUK KITÁGÍTANI ÉLETÜNK KERETEIT. 

Azért kell imádsággal kezdeni az új évet is:  

 

Zsolt. 90:12. verse:  

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” 

 

  EMBERILEG NEM TUDJUK TÁGÍTANI AZ ÚJ ÉV, ÉS ÉLETÜNK KERETEIT. De 

ha hiszünk Jézusban, akkor megnyílnak az egek is előttünk.  

 

  Azért nem mindegy, hogy „mi” az élet számunkra, hogy „ki” az élet.  

 

Pál apostol azt mondja: Nekem az élet Krisztus.  

NEM AZ, HOGY „MI AZ ÉLET?” HANEM HOGY „KI AZ ÉLET?!” 

KRISZTUS!! EZT MONDJA PÁL APOSTOL.  

 

HOGY MI AZ ÉLET SZÁMUNKRA, ez meghatározza céljainkat, hogyan élek, hogyan 

osztom be az időmet, és hogy 

MIT KÍVÁNOK AZ ÚJ ESZTENDŐBEN MAGAMNAK ÉS MÁSOKNAK… 

 

BUÉK 1. Boldog új évet kívánok! 

BUÉK 2. Bízd újra életed Krisztusra! 

 

HOGY NEKEM MI AZ ÉLET, az meghatározza azt,  

 

▪ hogyan viszonyulok a halálhoz 

▪ A FÖLDI ÉLET KORLÁTAIHOZ 
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▪ És hogy mi lesz velem a halál után.  

 

MIKÖZBEN A HALÁLTÓL FÉLÜNK A JÁRVÁNY MIATT, A FILIPPIEKHEZ ÍRT 

LEVÉL MA IS AZT MONDJA:  

 

„Ha az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, hogy melyiket 

válasszam, nem tudom.  

Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél;  

DE MIATTATOK SZÜKSÉGES, hogy (testben) életben maradjak.” 

 

  VAN EGY SÍRKŐ, JÉZUSNAK IS VOLT SÍRKÖVE: de ez a kő nem maradt ott. JÉZUS 

FELTÁMADT.  

 

  HA VALAKI HISZ JÉZUSBAN, ÉLETE A SZÜLETÉSTŐL AZ 

ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG TART. A kötőjel után az örök élet következik.  

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK NINCS ÉVSZÁMA…i 

 

TÖRTÉNET: NON PLUS ULTRA  

 

  A latin Non Plus Ultra így fordítható: Nincs tovább. A középkorban két oszlop volt a 

spanyol címeren, ezek között volt a felirat: NON PLUS ULTRA.  

  Az oszlopok a Gibraltári tengerszoros két szikláját ábrázolták, és annak idején azt 

gondolták, hogy itt ér véget a világ.  

 

  AMIKOR KOLUMBUSZ KRISTÓF 1492-BEN FELFEDEZTE AMERIKÁT, 

megváltozott a kor uralkodó világképe. A spanyol címer is megváltozott. A non plus ultra 

helyére azt írták: PLUS ULTRA- VAN TOVÁBB!  

 

Sokan azt gondolják, hogy a halállal mindennek vége. Az élet címerében szerintük ez áll: 

Non plus ultra! A Bibliából viszont arról értesülünk: Plus ultra! Van tovább!ii 

 

NAGYON BOSSZANTÓ, ÉS MI SEM FOGADNÁNK EL, hogy az élet egy kötőjel. AZ 

ÉLET PERSZE HOGY TÖBB… mindened, amid van.  

 

  NON PLUS ULTRA: EZ AZ EMBERI HATÁROKAT JELENTI.  

Minden korban más volt ez: régen a Gibraltári szoros, akkor még nem találták meg 

Amerikát, nem volt repülő. De az ember ebbe nem nyugszik bele. Mindent megtesz, hogy 

a NON PLUS ULTRÁT PLUS ULTRÁVÁ változtassa. Hogy növelje a lehetőségeit… 

KORONKÉNT SIKERÜL. De Isten újra és újra figyelmeztet, megállít minket.  

 

❖ Az Édenkertben-hogy nem lehettünk olyanok, mint Isten 

❖ Özönvíz 
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❖ Bábel tornya-nem épült meg az égig érő torony 

❖ BABILONI FOGSÁG 

❖ KORONAVÍRUS- nincs tovább!  

 

  De az ember addig keresi, míg megtalálja, hogy van tovább! Plus ultra! Az év vége jó: 

SZILVESZTER…vidámság. Mert tudjuk, hogy van következő év is: 2021.  

  De a halál után van folytatás? NON PLUS ULTRA! Ezért keressük az élet 

meghosszabbításának lehetőségét:  

• edzés 

• foglalkozás az egészségünkkel 

• hogy híres legyek 

• gazdag legyek, gondtalan élet 

• család: GYEREKEK, UNOKÁK 

 

  De bármit is gyűjtsünk, csak bolond gazdagok maradunk. Mert amit gyűjtünk, másé 

lesz…iii 

 

Máté 6:19-21. versek: 

 

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és 

ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a 

mennyben… 

 

PRÓBÁLJUK VÉGTELENNÉ TENNI AZ ÉLETÜNKET, ERŐS A CÉL, Istenre nincs 

időnk közben, hasznosabb dolgokkal akarunk foglalkozni.  

  Pál is dolgozott, de az Úr szolgálatában volt. Akár eszünk, akár iszunk, mindet Isten 

dicsőségére kell, hogy tegyünk.  

 

„MIATTATOK”: Pálnak mindig fontosabb volt a szolgálat, a lelki testvérek hitben való 

fejlődése. De ebbe mindig zavar a Sátán. Ezért jobb Krisztussal lenni.  

 

Jel. 14: 13. verse:  

 

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a 

Lélek, mert megnyugszanak fáradságuktól, és cselekedeteik követik őket.” 

 

ISTEN TUD MIT KEZDENI A HALÁLLAL: Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  

 

AZ IGE ÉRTELMEZÉSE:  
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Pál biztos abban, hogy ami vele történik, KÖZELEBB VISZI AZ ISTENNEL VALÓ 

KÖZÖSSÉGHEZ. Fogságban van, amikor ezt a levelet írja. Ha kiszabadul a börtönből, 

tovább hirdeti Krisztus evangéliumát. De ha meghal, haláláig meg akarja őrizni hitét, és ez 

is JÉZUS DICSŐSÉGÉT JELENTI, Isten országa növekszik a földön.  

 

PÁL ÉLETÉNEK LÉNYEGE EGYEDÜL KRISZTUS. Ha meghal, akkor Krisztussal 

együtt van, Isten országában.  

 

AZ élet valóban mindenünk, amink van. Ha hiszel Jézusban, ÖRÖK ÉLETED VAN. 

Ha nem hiszel Jézusban, AKKOR A VILÁG A TIED, a kötőjel a két dátum között.  

 

Mi az életem? 

 

◕ gyermek, AKÁR EGY BETEG GYERMEK 

◕ a családunk 

◕ a házunk, VAGYONUNK 

◕ emberi kapcsolataink 

 

  HA A GYERMEK BETEGEN SZÜLETIK, EZ A SZÜLŐK ÉLETE, HOGY A GYEREK 

MEGGYÓGYULJON, boldoguljon az életben… Ez a minden, de ez még mindig csak a 

kötőjel, a KÖTŐJEL MEGOSSZABBÍTÁSA… 

AZ IGAZI ÁTTÖRÉST JÉZUS KRISZTUS HOZZA MEG: aki hisz Benne, nem veszik el, 

hanem örök élete lesz.  

 

Lukács 12:23. verse:  

 

„Mert több az élet, mint az eledel, és a test, mint az öltözet…” 

 

A földi kincsek sokszor a BÁLVÁNYAINK IS. De ez nem az igazi élet. AZ IGAZI ÉLET 

ÉLETBŐL VAN…  

 

ÉLETiv 

 

Az anya megkérdezi a kislányától, hogy mit szeretne kapni születésnapjára.  

Egy kutyát! - mondja a kislány. 

Az anya kérdezi: Fából vagy papírból? Miből legyen a kutya?  

A kislány felkiált: kutyából! 

Egyszerű és világos: az igazi kutya csak kutyából lehet.  

 

MI MIT AKARUNK ELÉRNI? TELJES ÉLETET? DE MI VAN EBBEN AZ ÉLETBEN? 

MILYEN A TELJES ÉLET? 
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munka? 

pénz?  

NEM! A TELJES ÉLET ÉLETBŐL ÁLL!  

Élete annak van, akié az Isten Fia. Jézus által kapunk örök életet, így lehet teljes életünk.  

Igazi élet csak Jézus Krisztusban van.  

 

❖ VALÓBAN ÚJ ÉVET AKARUNK?  

 

❖ NEM ÜRES ÉLETET, HANEM OLYAT, amelynek célja van?  

 

❖ OLYAN ÉLETET AKARUNK, MELYNEK VAN FOLYTATÁSA A KÖTŐJEL 

UTÁN IS? 

 

KÖVESD JÉZUST! 

BUÉK! 

BÍZD ÚJRA ÉLETED KRISZTUSRA!  

 

 

Ámen 

 

 

 
 

i Kapcsolódó Ige: 1Kor. 15: 19-20. „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak 
vagyunk. Ámde Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül.” 
 
ii Élet új távlatokkal. Gondolatok A-tól Z-ig.  
iii Lk. 12:13-21. versek.  
iv Élet új távlatokkal, Evangéliumi Kiadó 


