
Egy igazán jó élet 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2017.01.08. 

Ige: L: Mt 7,12 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjé-
tek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” 
T: 1Thessz 5,12-22 

 
Bev.: A férfi, aki megváltoztatta a világot (Fején a szöget 3) 
Egyszer egy ember elhatározta, hogy megváltoztatja a világot. Hamarosan ráébredt azonban, hogy az 

egész Föld túlságosan nagy ahhoz, hogy egyetlen ember meg tudná változtatni, így hát arra gondolt, hogy az 
is elég lesz, ha a hazájában történik változás. 

A korrupt politikusok és a különféle érdekcsoportok azonban meghiúsították erőfeszítéseit. Ezért azon 
kezdett munkálkodni, hogy legalább a lakóhelye változzon meg. Sajnos a szomszédok sem kértek a változás-
ból, zárt ajtókkal fogadták. A férfi ezek után a családjában szeretett volna változást elérni. De a gyerekek, 
ahelyett hogy jobban viselkedtek volna, fellázadtak, felesége pedig válással fenyegetőzött. Végül minden 
rosszabb lett, mint azelőtt. 

Mivel nem maradt más hátra, a férfi úgy döntött, hogy ő maga fog megváltozni. 
És amikor ezt megtette, a világot is sikerült megváltoztatnia! 
 
1. Kedves Testvéreim a Krisztus Jézusban! Egy hét telt csupán el január 1-e óta. Ilyenkor, év elején engem 

mindig elfog egy olyan érzés, hogy „gyerünk, csináljunk valami nagyot ebben az évben”, „nosza, lendüljünk 
neki a tennivalóknak”. Szeretem az évkezdeteket, mert ilyenkor úgy érzem, hogy ha nekilátok a tennivalók-
nak, akkor minden sikerülni fog. 

Az előbb elmondott kis történet „a férfiról, aki megváltoztatta a világot”, egy nagyon céltudatos és eltö-
kélt emberről szólt, aki valami nagyon fontosat szeretett volna tenni. Ennek a férfinek semmilyen kudarc nem 
vette el a lelkesedését. Új célokat tűzött maga elé, és azokat megpróbálta megvalósítani. Hiszem azt, hogy 
Isten helyezte belénk az eltökéltséget, az elszántságot, a céltudatosságot és a lelkesedést, mert ezek mind 
– mind szükségesek ahhoz, hogy igazán jó életet éljünk. Urunk Istenünk egy igazán jó életet szeretne nekünk 
adni. 

 
2. Az elmúlt vasárnap arról hallottunk bizonyságtételt, hogy Isten elhív bennünket egy… 
- Tevékeny 
- Tervszerű 
- Támogatott és Támogató 
- és Tisztességes életre. 
 
Ma pedig arról szeretnék szólni, hogy ehhez az élethez Isten ad nekünk eltökéltséget, elszántságot, cél-

tudatosságot és lelkesedést. Tulajdonképpen itt akár be is fejezhetném a prédikációt, hiszen elhangzott az a 
négy kulcsfogalom, ami a 21. századi ember számára alapvetően fontos. Ha csupán ennyiről lenne szó, akkor 
vajon adna-e többet az Istennel való kapcsolat számunkra, mint bármilyen divatos motivációs könyv, vagy 
tanfolyam, amiért manapság lelkesedni szoktak?  

Azt gondolom, hogy ha csupán az eltökéltségről, az elszántságról, a céltudatosságról és a lelkesedésről 
lenne itt szó, akkor az semmivel sem lenne több, mint korunk individualista felfogása. Ha csak ezekről beszél-
nék, akkor én is az egyént, az „ént” tenném az első helyre. Ezért hálát adok Istennek, hogy adott számunkra 
egy olyan mércét, a Szentírást, amihez mindig viszonyíthatjuk az életünket, hogy se többre, se pedig keve-
sebbre ne értékeljük magunkat annál, ahogy Teremtő Isten lát bennünket. 

Isten számunkra az eltökéltséget, az elszántságot, a céltudatosságot és a lelkesedést úgy adja, hogy nem 
emel fel bennünket a másik ember rovására, kárára. Ellenkezőleg! Ha figyelünk Rá, akkor harmóniában és 
igaz, őszinte közösségben élhetünk egymással. 

 
3. Figyeljük azért meg, mit ír az apostol a Thesszalonikai gyülekezenek: „becsüljétek meg azokat, akik 

fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek 
őket!” A legújabb fordítás még azt is hozzáteszi: és szeressétek őket!  
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Tudnunk kell azt, hogy egyikünk sem áll önmagában ebben a világban. Még akkor sem, ha sokszor azt 
érezzük, egyedül vagyunk. Sokan ott vannak mellettünk, körülöttünk, akik elvégzik a háttérmunkát, mások 
pedig vezetőként járnak előttünk. 

Nem vagyunk Robinson Crusoe-k, akik egy lakatlan szigeten élik az életüket. Ellenkezőleg! Urunk belehe-
lyezett bennünket egy közösségbe, és ebben a közösségben – családban, gyülekezetben és városban – mind-
nyájan fontosak vagyunk. Fontosak és értékesek vagyunk. 

Pál ebben a tanításában először azok felé fordítja figyelmünket, akik elöljáróink az Úrban. Minden közös-
ségnek szükséges, hogy legyenek vezetőik. És ahogy a pásztor elől haladva vezeti a nyáját, úgy bízta a várost, 
az országot is vezetőkre. Egy focicsapatnak, egyesületnek is van vezetője. Éppen így a gyülekezetet Urunk a 
lelkészekre, a lelki vezetőkre bízta. 

Mi lelkészek itt a Bocskai téri Gyülekezetben abban a kiváltságban részesülhetünk, hogy naponta érezzük 
a gyülekezet megbecsülését és szeretetét. Hálával és köszönettel a szívemben mondhatom el, hogy megbe-
csülnek és szeretnek bennünket ebben a közösségben.  

Most kedves Testvéreim az Úrban, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért a gyülekezete-
kért, ahol ez nincs így, ahol a lelkész vagy lelkésznő nem érzi a gyülekezet megbecsülését, sem szeretetét. 
Sajnos vannak olyan gyülekezetek, ahol a női lelkészeket bizony kevéssé tisztelik, nem becsülik, meg és nem 
fogadják el. Ez az áldatlan állapot bizony szégyene a gyülekezetnek, és nehéz keresztje az ott szolgáló lelké-
szeknek. 

 
4. A továbbiakban Pál arra tanítja a gyülekezetet, hogy éljenek egymással békességben! A jó élet egyik 

legfontosabb jellemzője a békesség. Nagyon fontos mindenki számára, hogy békesség legyen körülöttünk, 
mert a fejlődéshez, az egészséges élethez békesség kell. Sajnos azonban sokszor ezt úgy értik az emberek, 
hogy a környezetem teremtse meg számomra az ideális légkört, a békességet, a nyugalmat, amiben én jól 
tudom magam érezni. Ez egy végtelen önző hozzáállás. 

A békesség is olyan, mint a szeretet: akkor fogom megkapni, ha előbb képes vagyok adni. Ha békesség-
ben élek a másikkal, ha békességet teremtek, akkor békességet is fogok visszakapni. Jézus a Hegyi Beszédben 
ezt mondja: Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. (Mt 5,9) 

 
5. A jó élet következő jellemzője, hogy felelősek vagyunk egymásért. Ahogy szintén Pál írta a Római levél 

14,7-ben: Mert közülünk senki sem él önmagának. Sajnos sok mindenben azt látjuk, hogy a 21. századi ember 
szívesen elfelejti a felelősséget. Szereti elfelejteni azt, hogy felelősséggel tartozik embertársáért, a felebarát-
jáért. 

Mi azonban, akik Krisztus tanítványai vagyunk, sose felejtsük el, hogy felelősek vagyunk egymásért. Ha 
arra van szükség, akkor intsük, figyelmeztessük egymást, vagy a másik embert arra, hogy mi a jó. Ha károm-
kodást, Istenkáromlást hallunk, akkor ne szégyelljünk szólni. Ne maradjunk némák akkor se, ha valakit szidal-
maznak, ha rágalmaznak valakit, ha valakiről rosszindulatúan pletykálkodnak. Nagyon könnyű hallgatni ilyen-
kor, de ahogy a költő mondja: „vétkesek közt cinkos, aki néma”. (Babits M. Jónás könyve) 

 
6. Fontos a közösségben meglátni azokat is, akik természetüknél fogva bátortalanok, visszahúzódók. 

Csendes, bátortalan természetük sokszor elfedi azt, hogy mennyire értékes emberek ők is. Mert az emberek 
általában azokra figyelnek, akik hangosak, akik határozottan kiállnak a véleményük mellett.  

A csendesek és a bátortalanok pedig inkább megtartják maguknak ötleteiket. Ha nem kérik meg őket 
valamire, akkor nem jelentkeznek. Néha azonban kiderül, hogy micsoda fantasztikus értékekkel tudják gaz-
dagítani a közösséget. 

 
7. Az apostol sokféle tanácsot ad ezután még egy-egy szóban. Ezek közül ki szeretném hangsúlyozni azt, 

hogy „mindenkor örüljetek”. Számomra ez az egyik legfontosabb. 
Tapasztaljuk mindnyájan, hogy olyan sok szórakoztató műsor van TV-ben és rádióban egyaránt. Az em-

berek különösen Szilveszterkor tesznek meg mindent azért, hogy szórakoztassanak és jól szórakozzanak. De 
ennek ellenére mégis olyan kevés az öröm. Sokan keresik a mámort, mert feledni próbálják életük örömte-
lenségét és ürességét. 
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Azt hiszem, hogy ez nem volt másképp az 1. században sem, amikor Pál apostol ezt a levelet írta. Mond-
hatja valaki, hogy könnyű az apostolnak azt írni, hogy „mindenkor örüljetek”, de az élet nem habostorta. Ho-
gyan lehetne örülni akkor, amikor betegség, gyász, pénztelenség, egyedüllét, munkanélküliség, és még annyi 
minden nyomorúság terheli az életünket? 

Figyeljük meg, hogy Pál felszólítása nem önmagában van! A teljes mondat így hangzik: Mindenkor örülje-
tek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti java-
tokra. Az öröm szoros összefüggésben van azzal, hogy imádkozunk Istenünkhöz, és azzal is, hogy hálát 
adunk mindenért. Nemcsak a jó dolgokért adunk hálát. Nemcsak az egészségért, hanem még a betegségért 
és erőtlenségért is hálát adunk. Nemcsak a sikerekért, hanem a kudarcokért is hálát adunk. Egyszóval minde-
nért. 

Urunk szinte lehetetlent kér tőlünk ezzel. És nem is biztos, hogy megértjük kérésének az okát, de ez az 
Isten akarata. Ezt akarja Urunk Istenünk, mert a javunkat akarja. Ha pedig így teszünk – imádkozunk és hálát 
adunk – akkor öröm tölti be szívünket, és mindenkor fogunk tudni örülni. 

 
8. Testvéreim a Krisztusban! Igehirdetésem elején elmondtam egy történetet egy emberről, aki a világot 

akarta megváltoztatni. Végül azonban csak ő maga változott meg. Isten képére formálódott és változott. És 
amikor ez megtörtént, akkor megváltozott a világ is körülötte. 

Én hiszem azt, hogy Urunk ad nekünk ehhez az élethez, ehhez az igazán jó élethez eltökéltséget, elszánt-
ságot, céltudatosságot és lelkesedést. Tartsuk meg azért parancsolatait, járjunk tanácsai szerint, és éljünk az 
Ő dicsőségére! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 


