


Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében.
Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.



A kis Kételkedő ezt kérdezte:
Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után?



A kis Hívő így válaszolt: Hogyne hinnék benne! Számomra teljesen 
világos, hogy van élet a születés után. Az az élet, amit mi most 
élünk, a növekedés ideje. Felkészít a születésünk utáni életre,

  hogy elég erősek legyünk ahhoz, ami ránk vár.



A kis Kételkedő összezavarodott egy kicsit: Ez őrültség!
Nincs élet a születés után. Ugyan milyen lenne az az élet?!



A kis Hívő így válaszolt: Ezt én se tudom. De ott  
 biztosan világosabb lesz, mint itt. És minden valószínűség
szerint fogunk tudni járni, és a saját szánkkal fogunk enni.



A kis Kételkedő ezen jót mulatott: Ez egyszerűen nevetséges.
Járni – ilyesmi nincs is! És a saját szánkkal enni – ezen csak nevetni 

lehet! Hiszen mi a köldökzsinóron keresztül kapjuk a táplálékot.

Már csak ezért is teljes képtelenség a születés utáni élet.
Ezenkívül a köldökzsinór túl rövid.



A kis Hívő nem hagyta, hogy társa elvegye a kedvét: Nagyon is 
lehetséges! Csak más lesz, mint az az élet, amit itt élünk.



nem tért még vissza az anyaméhbe, miután megszületett.
Tudomásul kell venned azt a tényt, hogy a születéssel véget ér az 

élet. És pont. De te összevissza fantáziálsz.
Az élet nagy, sötét nyomorúság, és semmi más.

Ekkora naivitás láttán 
kis Kételkedő kezdte 
elveszíteni a türelmét: 
Senki, ismétlem, senki



A kis Hívő nem akarta megadni magát: Azt beismerem, hogy
pontosan nem tudom, milyen lesz az eljövendő élet a születés 
után. Mindenesetre akkor végre meglátjuk az édesanyánkat,

és ő szeretettel gondoskodni fog rólunk.



A kis Kétkedő felhúzta a szemöldökét: Édesanyánk? Ne akard 
nekem bebeszélni, hogy hiszel az édesanyában! Még ilyet!

És hol van az édesanya?



A kis Hívő széttárta a karját: Éppen itt. Itt van körülöttünk. 
Benne élünk, és az ő élete révén növekszünk.

Nélküle egyszerűen nem is létezhetnénk.



A kis Kétkedő ezt nem volt képes megérteni: No de ilyet!
Ez a butaság netovábbja. Nem látok semmiféle édesanyát.

Egy icipicit se látok belőle. És ezért nincs is.



A kis Hívő megcsóválta a fejét, és becsukta a szemét: Néha, 
amikor teljesen csendben vagyunk, hallom, ahogy énekel. Sőt érzem 
is, amikor gyengéden megsimogatja a világunkat. Tudom és hiszem, 

hogy a születésünk után egy új és csodálatos kezdet vár ránk.



Élet a halál után?



Közülünk sokan pontosan úgy beszélnek a halál utáni életről, 
ahogyan ezek a meg nem született gyerekek a születés 
utáni életről. A kettő nagyon hasonlít egymásra.

Tudományos feltételezések alapján és a bibliai igazságok ismeretének 
hiányában sok ember ma már nem hisz a halál utáni életben. A következő 
vélemény széles körben elterjedt: amit nem látunk, az nincs, és amit nem 
tudunk bizonyítani, az nem létezik. De valóban ez az igazság?

Az egyik gyerek nem hisz a meleg és biztonságos anyaméhen 
kívüli életben, pedig az anyaméhen belüli létezés egyszer 
visszafordíthatatlanul véget fog érni. A másik gyerek a 
hitére és a megfigyeléseire alapozza a véleményét.
De mi köze van ennek a halálon túli élettel 
kapcsolatos gondolatainkhoz?

Isten teremtette meg az embert, azonban
az ember áthágta a parancsait, nem 
engedelmeskedett neki, és bűnnel szennyezte 
be magát. Isten és a teremtett világ között 
felbomlott a harmónia. Az emberek Isten ellen 
fordultak, az ördög hazugságainak és a saját 
szívük büszke vágyainak adtak hitelt.



Ezért van az, hogy sok ember nem hisz Isten létezésében és a halál utáni 
életben.A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten eredeti szándéka az volt, 
hogy minden egyes lélek örökké éljen. Azonban a bűn miatt az
örökélet nem lesz mindenkinek ugyanolyan. Azok, akik
elfordultak Istentől, már nincsenek összhangban

vele és az eredeti tervével. Ezért Isten úgy 
határozott, hogy az emberek döntsék el az 
életük során, mit akarnak: vagy örökké Istennel 
élni, vagy egyszer és mindenkorra Isten nélkül. 
Erről a választási lehetőségről egy levél értesít 
bennünket, amelyet Isten nekünk, embereknek 
írt: ez a Biblia.

Ott azt olvassuk, hogy Isten létezik, Ő 
teremtette az embereket, és mindenkit szeret. 
Azt is megtudjuk, hogy Isten megbocsát annak 
az embernek, aki elfordult tőle, de bocsánatot 
kér, és szakít a bűnnel. Az ilyen ember újból 
visszatér Istenhez, és békessége lesz vele.



Mindenki szabadon dönthet arról, hogy elfogadja-e Isten
bocsánatát. Isten senkit se kényszerít arra, hogy vele
töltse az örökkévalóságot. Ugyan nem ez az akarata, de 
mindenki szabadon választhat úgy, hogy Teremtőjétől elszakadva, 
elveszettségben tölti az örökkévalóságot.

Mindenkinek, aki hisz Isten létében és a halál utáni csodálatos életben, 
Isten készített egy olyan utat, amely visszavezet hozzá. A bűneinkért meg 
kell, hogy büntessen bennünket, ezért Isten elküldte az egyetlen
Fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki minden egyes bűnünket
magára vette, és meghalt értünk a kereszten. Ő, aki
tökéletes és bűntelen volt, helyettünk viselte el a
büntetést. Ennyire szereti Isten az embereket!

Hallgasd meg, mit mond a Biblia: „Mert úgy 
szerette Isten... (ide a saját nevedet 
helyettesítsd be), hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy... (ide is a saját nevedet helyettesítsd be) 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(János 3,16).



Ha megvallod a bűneidet, és hiszed, hogy Krisztus meghalt érted, akkor 
mondd meg ezt Istennek. Ő meg fog neked bocsátani.

Ha elfogadtad Jézust mint Uradat és 
Megváltódat, Isten gyermekének nevezheted 
magad. „Akik pedig befogadták, azokat 
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek” (János 1,12).

Van élet a halál után? Mindenképpen van! 
Ha hiszel abban, amit nem látsz, Isten meg 
fogja neked adni azt, amit máskülönben nem 
kaphatsz meg: békességed lehet Istennel, és 
vele töltheted az örökkévalóságot.

Ezt mondhatod neki:
Hiszem azt, amit a Bibliában mondasz. Tudom, 

hogy bűnös vagyok. Sajnálom, hogy valóban 
gonosz dolgokat tettem, és köszönöm neked, 
hogy Fiad, Jézus Krisztus magára vállalta a 

büntetést, és meghalt helyettem. Szeretnélek 
követni, és egész életemben engedelmeskedni 

szeretnék neked. Ámen.
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