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Ige: Mt 19,16-26 Gazdag ifjú – tegnapi napi ige 
Róma 3,22b-25a Mert nincs különbség, 23mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, 
24Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. 25Őt rendelte 
Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. 

 
1. Kedves Barátaim! 
Engedjétek meg, hogy elmeséljek néhány személyes dolgot magamról. Azzal szeretném kezdeni, 

hogy édesapám igazi ezermester volt. Szinte mindent meg tudott szerelni. Ha kellett, akkor falazott vagy 
éppen csempével burkolta a fürdőszobát. Ha kellett, villanyt szerelt, és ajtókat festett. De szívesen fara-
gott kisebb szobrokat is, máskor modellvasutat és terepasztalt épített. Legszívesebb azonban autót sze-
relt. Egy időben még autószerelőként is dolgozott. 

Én magam is sok mindent ellestem, megtanultam mellette. És mindig borzasztóan örülök azóta is, 
ha valamit meg tudok javítani, vagy el tudok készíteni. Gyerekkoromtól kezdve így ismertek az osztály-
társaim, és bármi elromlott, akkor nekem szóltak, hogy javítsam meg. 

Egy alkalommal kirándult az évfolyamunk. És kirándulás közben néhányan betévedtünk egy felszíni 
kőbányába. Hatalmas kővágó és zúzó gépek voltak ott szabadon. Valaki közülünk – hogy miért, nem tu-
dom – de talált egy gombot, amit megnyomott. És az egyik gép dübörögve beindult. A gép hangját a 
völgykatlan csak még jobban felerősítette. A srác ijedten rohant ki, és azt kiabálta: „Péter segíts, Péter 
segíts!” 

Nekem kellett odamenni, és megtalálni, hogyan lehet még idejében leállítani a nagy gépet, mielőtt 
valami baj történik. 

Tudjátok, egészen kicsi koromtól kezdve arra tanított apu, hogy ne nyugodjak addig, amíg meg nem 
találom a megoldást, amíg rá nem jövök arra, hogyan kell valamit megjavítani, megszerelni, vagy elké-
szíteni. Így aztán kialakult és megerősödött bennem egy tulajdonság: addig nem nyugszom, amíg rá nem 
jövök a „hogyan”-ra. Arra, hogyan kell egy problémát megoldani, és meg nem oldom azt. 

 
2. Ez jutott eszembe, amikor elolvastam a gazdag ifjú történetét Máté evangéliumából. Ugyanis ez a 

fiatalember olyan valaki volt, aki nem érte be félmegoldásokkal. Hanem a legtökéletesebb megoldást 
akarta megkeresni.  

Néhány nagyon fontos dolog kiderül a történetből. A gazdag ifjú következetesen, céltudatosan és 
szigorú rend szerint élte az életét. Megtudjuk azt, hogy ez a fiatal nem kisebbre törekszik, és nem keve-
sebbet akart elérni, mint az örök életet. Tudja, hiszi, hogy van örök élet, és ő eltökélte magát, hogy min-
dent megtesz annak érdekében, hogy neki örök élete legyen. 

Megtudjuk azt is, hogy már nagyon sok mindent megtett annak érdekében, hogy neki valóban örök 
élete legyen. Ez pedig azt jelentette, hogy megtartotta a parancsolatokat. Mindegyiket, kivétel nélkül. És 
meg volt arról győződve, hogy helyesen cselekedett, hogy jó és példaértékű életet élt. Nem ölt, nem pa-
ráználkodott, vagyis nem élt sem kicsapongó, sem házasságtörő, sem erkölcstelen életet. Ha kellett egy 
ügyben tanúskodnia, akkor nem szégyellte az igazságot, elmondta habozás nélkül. És bár akkor is voltak 
generációs problémák az akkori fiatalok és szüleik között, ő mégis tisztelte apját is, anyját is. 

Egyszóval olyan életet élt, amiről bárki példát vehetne még ma is. Ismert mindent, ami fontos és 
szükséges a jó élethez. Mindezeken felül még a Szentírást is jól ismerte. Azt is gondolhatta, hogy azért 
lett gazdag ember, mert Isten bőségesen megáldotta őt, amiért törvénytisztelő életet élt. 

Ennek ellenére szíve mélyén mégis azt érzi, hogy valami nincs rendben. Tudja azt, ahhoz hogy 
elnyerje az örök életet, tökéletesnek kell lennie. Egészen tökéletesnek. Egészen hibátlannak. Egészen 
bűntelennek. És most már egy ideje azon töri a fejét, hogyan oldja meg ezt a lehetetlenül nehéz feladatot.  

Végül arra szánja el magát, hogy egy igazi bölcs rabbitól kérdezi meg. Egyenesen Jézus Krisztustól: 
„Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek?”  

És ekkor hangzik el az a párbeszéd, amit az előbb már felolvastam. Jézus rákérdez néhány dologra. 
Egyikkel, másikkal hogyan áll? Mennyire sikerült megtartani Tízparancsolatot? És a fiú szerényen, mégis 
határozottan azt feleli, hogy mindezeket megtartotta. Képes volt jó életet él. 

Ennek ellenére, mégis azt érzi, hogy mindez nem volt elég, hogy nem elég az örök élet elnyeréséhez. 
És ezt Jézus is tudja.  
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Ezek után Jézus még egy utolsó dolgot mond: Te tökéletes akarsz lenni, és tudod azt is, hogy az üd-
vösséghez, és az örök élethez nélkülözhetetlen a tökéletesség. Mindent elértél, minden parancsolatot 
megtartottál, de bizonytalanság van benned, mert nem vagy tökéletes. „Ha tökéletes akarsz lenni, menj 
el, add el vagyonodat, osztd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem!”  

Na, ekkor lett igazán szomorú ez a fiatalember, mert rájött valamire. Arra jött rá, hogy nem tud tö-
kéletes lenni. Hogy saját erejéből, ügyességéből, elszántságából és céltudatosságából nem lesz tökéletes. 
És ha nem lesz tökéletes, akkor nem fogja elnyerni az örök életet. Erre jött rá. 

 
3. Azt hiszem, többé-kevésbé mindnyájan hasonlítunk erre a gazdag ifjúra abban, hogy magunk sze-

retjük megoldani dolgainkat, magunk szeretünk utána járni valaminek. És többé-kevésbé mi is eltökél-
tek vagyunk abban, hogy megtaláljuk a megoldásokat kérdéseinkre. Itt azonban mi is elakadunk: mi sem 
tudunk tökéletesek lenni, ezért bennünk is ott feszül a kérdés: mit tegyek még, mit kell tennem még, 
hogy örök életet nyerjek? 

Persze olyan is van, aki azt mondja, hogy én már nagyon közel vagyok a tökéletességhez, az igazi 
kegyes és istenfélő élethez. Már majdnem annyira odaszántam az életemet Isten szolgálatára, mint Teréz 
anya, vagy Billy Graham.  

Ez lehetséges, azonban Jézus téged is megkérdez: valóban mindent meg tudtál tenni, amit Isten kért 
tőled? Valóban képes voltál hibátlanul élni az életed? Valóban nem volt egyetlen egy hibád, vétked és 
mulasztásod sem? Sosem bántottál meg senkit sem? 

Mert Jézus azért kérdez, hogy szembesítsen bennünket hiányosságainkkal. Azért tesz fel kérdéseket, 
hogy belássuk: mi sem vagyunk messze az Isten országától. Nem vagyunk messze tőle, de ez a „nem 
messze” azt is jelenti, hogy még Isten országán kívül vagyunk. 

Egy példával szeretném érzékeltetni, mit jelent nem messze lenni.  
Képzeljük el, hogy ez egy szakadékot kell neked és egy másik embernek átugrania. A másik emberről 

kiderül, hogy világbajnok távolugrásban. Ő Mike Powell, amerikai távolugró, aki 1991-ben 895 cm-es 
ugrásával világcsúcsot ugrott Tokióban. 

A baj ott van, hogy a szakadék 910 cm széles, 15 cm-rel nagyobb, mint Mike eddig legjobb eredmé-
nye. Mike-nak a saját rekordját kell megdönteni, hogy életben maradjon. Mike nekifut, és saját rekord-
jánál 5 cm-rel hosszabbat, 900 cm-t ugrik, ezzel felállítja az új világcsúcsot. Sajnos azonban még így is 
10 cm-rel így is rövidebb lett az ugrása, mint ami kellett volna, és beleesik a szakadékba. 

Ezek után neked is ugornod kell. Minden erődet összeszedve futsz neki az ugrásnak, és életed leg-
nagyszerűbb ugrását hajtod végre: 710 cm-t. Ez is gyönyörű, de ez sem elég. Ugyanúgy beleesel a szaka-
dékba. 

 
4. Kedves Barátaim! A szakadék átugrása szempontjából teljesen mindegy, hogy 10 cm-rel, vagy 200 

cm-rel maradtál el a tökéletességtől. Így is, úgy is a szakadékba estél. Éppen így az örök élet szempont-
jából is teljesen mindegy, hogy mennyire jó életet éltél, hány istentiszteleten vettél részt, vagy mennyivel 
vagy jobb, mint mások. Te nem mentheted meg saját magadat. A világ legjobb emberei sem tudják meg-
menteni magukat, ahogy az Igében olvassuk: 

Mert nincs különbség, 23mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, 24Isten in-
gyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. 25Őt rendelte Isten en-
gesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. 

 
Ezért jött el Jézus. Ő az egyetlen, aki valaha is tökéletes életet élt. Ha bízunk benne, és hitünket 

belé vetjük, és Ő lesz életünk Ura, akkor az Ő tökéletessége a miénk lesz, mert Isten nekünk tulajdonítja. 
Ő az egyetlen, aki biztonságban át tud vinni minket a túloldalra. Ha hiszünk Jézusban, mint Megváltóban, 
akkor Isten úgy tekint ránk, hogy Jézusért bűntelenek vagyunk. 

 
Az Úrvacsora éppen azt mutatja meg nekünk a kenyér és a bor jelképei által, hogy Jézus Krisztus, Aki 

bűntelen és tökéletes volt, meghalt a golgotai kereszten, és értünk áldozta önmagát. Ezért ha hiszünk 
benne, akkor az Atya Isten Jézusra tekint, és elfogad bennünket, és üdvösséget ad nekünk. 

A tanítványok megdöbbentek azon, hogy mi emberek mennyire képtelenek vagyunk önmagunkat 
üdvösségre juttatni. Fontosak a jócselekedetek, de azok nem üdvözítenek. Fontos, hogy adakozzunk, de 
a legbőségesebb adakozás sem elég az üdvösséghez. „Akkor kicsoda üdvözülhet?” – kérdezték a tanít-
ványok. Jézus pedig egyszerűen csak annyit válaszolt: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennek min-
den lehetséges.” 
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Kedves Barátaim! Amikor Úrvacsorát veszünk, akkor erre emlékeztetjük önmagunkat, hogy kegye-
lemből van üdvösségünk a hit által. 

 
 
5. Összefoglalva, ma arról hallottunk, hogy 
I. Nem tudunk mindent magunk megoldani. 
II. Nincs különbség köztünk, mert egyikünk sem tudja átugrani a szakadékot, egyikünk sem tökéle-

tes. 
III. Isten ingyen adja nekünk a kegyelmet, mely átvisz minket a szakadékon. 
IV. Isten kegyelmét pedig hitünkkel tudjuk elfogadni. 
V. Ennek az ingyen kegyelemnek a jele az Úrvacsora 
 
Mert nincs különbség, 23mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, 24Isten in-

gyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. 25Őt rendelte Isten en-
gesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


