
Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek! Az én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazod-
jatok, és azokat teljesítsétek! Ez 20,19 
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Ige: Róma 1,18-31 
Róma 12,2 Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 

 
Kedves Testvérek! 
 
Bev. Folytatjuk tovább a bibliai erényekről megkezdett igehirdetéssorozatunkat. Az elmúlt vasárnap 

a megelégedett emberről és az Isten Igéje szerinti megelégedettségről hallottunk igehirdetést. Ma pedig 
a normálisról szeretnék beszélni. Arról, hogy kicsoda a normális. 

Most lehet, hogy vannak, akik azon gondolkodnak, hogyan veheti magának a bátorságot ez a lelkész, 
hogy ő mondja meg, hogy mi a normális és mi nem az?! Szeretnék azonban megnyugtatni mindenkit, 
hogy nem akarok senki előtt sem abban a hiszemben tetszelegni, hogy én tudom a legjobban a dolgokat, 
és hogy majd én megmondom, hogy mi a normális. Sokkal inkább szeretném, ha az Isten Lelke vezetne 
mindnyájunkat a felismerésre és az igazság megismerésére ebben a kérdésben is.  

 
1. Azt látom, hogy olyan világban élünk, melyben az emberek közül nagyon sokan meg vannak arról 

győződve, hogy pontosan tudják, hogy mit kell tenniük, hogy mi nekik a jó, hogy merre kell menniük. De 
aztán újból és újból kiderül, hogy egyhelyben topognak, vagy körbe-körbe járnak, és újból és újból elkö-
vetik ugyanazokat a hibákat, amik elől menekülni próbálnak.  

Pedig győztes életet szeretnének élni. Szeretnének sikereket elérni az életben, de mégis kudarcot 
kudarcra halmoznak. Olyan mintha egy sűrű erdőben, vagy a sivatagban körbe-körbe járnának, mert 
nem találják a kiutat. 

Nincs egy biztos igazodási pont az életükben, amihez lehetne viszonyítani magukat, tájolni lépteik 
irányát. Hiányzik az a norma, amihez igazodhatnának.  

Az eddig elmondottak szerint normális az, ami a normához, egy elfogadott szabályhoz igazodik. Ami 
biztos irányt ad az ember gondolkodásának és cselekvésének. 

 
Példa: Egyszer megkérdeztek egy futballedzőt, hogy mi volt sikereinek a titka? Hogyan volt lehetsé-

ges az, hogy 10 éven keresztül az általa vezetett csapatok mindig a legjobbak voltak a bajnokságban? 
Az edző ezt válaszolta: „Amikor egy játékos a pályára lép, sokféle nézőközönségnek játszhat. Ha a 

szurkolóknak játszik, akkor mindent megtesz, hogy kivívja az elismerésüket és elkerülje, hogy kifütyül-
jék. Az is lehet, hogy éppen a barátnője figyeli a lelátóról, és a játéka csak neki szól. 

Vannak, akik az ellenfélhez igazodnak. Vagyis ha gyengébb az ellenfél, akkor az ő teljesítményük is 
gyengébb, ha az ellenfél szabálytalankodik, akkor ők is szabálytalanok lesznek. Mások inkább a bírókra, 
vagy a partjelzőkre figyelnek, és ez határozza meg a teljesítményüket és a játékuk minőségét. És olyanok 
is vannak, akik csak önmagukra figyelnek, mert sztárok akarnak lenni.” 

Majd így folytatta az edző: „Az én játékosaim azonban tudják, hogy csak egy olyan ember nézi a 
meccset, akinek a véleménye és elvárásai valóban számítanak. Csak egyetlen ember tetszését kell kivív-
niuk, az enyémet. Nem számít, hogy éppen a nézők fütyülnek vagy éljeneznek. Nem számít, hogy milyen 
erős az ellenfél, vagy mennyire méltányosak a bírák, mert én vagyok az egyetlen az egész közönségből, 
akinek számít a figyelme. 

Ha ezt mindnyájan tudomásul veszik, és eszerint játszanak, akkor minden tőlük telhetőt megtesz-
nek, apait-anyait beleadnak, és megnyerik a meccset.” 

 
2. Testvérek! Ez az edző volt a norma, az egyetlen mérték, akihez a játékosok mérték önmagukat. 

Volt az életükben egy olyan norma, amihez igazították a játékukat, és ezért tudtak sikereket elérni, ezért 
tudtak győzni minden meccsen. 
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Lefordítva a sportból vett példát a hétköznapi életre: egyáltalán nem mindegy, hogy mit vagy kit 
tekintünk normának és mércének az életben. Egyáltalán nem mindegy, hogy mihez vagy kihez igazítjuk 
az életünket. 

Normális az, ami a jó, a helyes, az igaz és tökéletes normához, mércéhez igazodik.  
Nekünk hívő embereknek Isten és az Ő igéje az az igazodási pont, az a norma, Akihez jó és szükséges 

igazodni, hozzáigazítani az életünket. 
 
3. Pál apostol csaknem kétezer évvel ezelőtt olyan korképet festett korának embereiről, és különö-

sen a Rómában élőkről, ami sajnos döbbenetesen hasonlít a mi tapasztalatainkra. A római keresztyéne-
ket pedig figyelmezteti, hogy ők azonban legyenek mások viselkedésükben, magatartásukban és gon-
dolkodásukban, mint a körülöttük élők. 

Ahogy hallottuk az igében Isten kinyilatkoztatta, vagyis megismertette önmagát az emberekkel, sőt, 
aki körülnéz a világban, az sok mindenből felismerheti Isten valóságát és munkáját. Ennek ellenére az 
emberek többsége nem törődik az Úrral, hanem inkább saját magát, saját vágyait, gondolatait és kíván-
ságait teszi meg normává. Ebből pedig káosz és zűrzavar következik. 

- Isten igazsága helyett a hazugság lesz számukra az elfogadott 
- teremtményeket imádnak a teremtő helyett 
- „asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is 

elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük: fér-
fiak férfiakkal fajtalankodnak” (Róma 1,26-27) 

- „29Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, tele irigység-
gel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rosszindulattal; besúgók, 30rágalmazók, isten-
gyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetle-
nek, 31kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok.” 

 
Ezeket írja az apostol az 1. század közepén, de olyan mintha a mi korunkról, a 21. századról szólna. 

Olyan korban élünk, amikor sokak szemében értéktelenné váltak ezek a szavak: haza, nemzet, család, 
igazság, férfi, nő, tisztesség, becsület, udvariasság, előzékenység, kedvesség, hitelesség, megbíz-
hatóság. 

Naponta döbbenek meg azon, hogy egyesek hogyan gúnyolják ki saját nemzetüket, hogyan veszik 
semmibe magyarságukat csak azért, hogy jobban tetszenek idegen hatalmasságoknak és megfoghatat-
lan ideológiáknak. 

Elkeserítő, amikor a homoszexualitást, a perverziót reklámozzák, az erkölcstelenséget állítják köve-
tendő példává. Háborog a lelkem, amikor azt hallom, hogy nyugati országokban az óvodákban nem sza-
bad fiús és lányos játékokról beszélni, majd a gyerek eldönti, hogy fiúnak vagy lánynak képzeli önmagát. 

Ismerjük azt a mondást, hogy „azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány.” Ezt akkor szoktuk mon-
dani, amikor valami nagyon nagy meglepetést vagy ijedtséget okozott.  

De sajnos eljutottunk odáig, hogy sokan nem akarják tudni, hogy fiúk-e vagy lányok, és majd elgon-
dolkodnak rajta. Egyébként szinte hihetetlen, de már 72-féle nemi identitást tartanak számon. Hát nem 
csoda, hogy gondolkodni kell azon, hogy vajon melyikhez tartoznak. 

Jól látható az, hogy milyen káoszhoz vezet az, ha az ember önmagát, saját vágyait teszi meg normává, 
mert akkor mindenről és mindenféle cselekedetről és gondolatról kijelenthetik, hogy normális.  

 
4. Semmiképpen sem akarom ezeket az embereket elítélni, mert a boldogságot keresik. De meggyő-

ződésem az, hogy rossz helyen és helytelen módon keresik a boldogságot. Az Ige pedig arról beszél, hogy 
ez mind bűn az Isten előtt, ami elnyeri méltó büntetését. 

Hogyan olvassuk a Hegyi Beszédben Jézus szavait? 3Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek 
országa. …  6Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.  

Vagy a Zsolt 40,5-ben: Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és 
az elvetemült hazugokhoz. 

Isten Igéje számomra az a norma, amihez próbálom életemet viszonyítani. A Zsoltárok könyvében 
3000 évvel ezelőtt kimondták azt, hogy az az ember boldog, aki Istenhez igazodik, és nem az elvetemült, 
gonosz emberekhez. Majd ezer évvel később az Úr Jézus is leírja, hogyan lehet az ember boldog. Ő más 
szempontok alapján fogalmazza meg azt, hogy kik boldogok. 
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Én hiszem, hogy a Szentírásban van az igazság. Hiszem azt, hogy Isten Igéje norma, olyan igazodási 
pont 2019-ben, amihez ha hozzáigazítjuk az életünket, akkor boldogok leszünk, akkor célhoz ér az éle-
tünk, akkor győztesek leszünk. 

Van egy olyan karszalag, amire négy betű van ráírva: WWJD. Ezek egy angol mondat szavainak a 
kezdőbetűit jelentik: What Would Jesus Do? Azaz magyarul: Mit tenne Jézus? 

Akik ezt a kérdést ma komolyan veszik, azok számára Jézus olyan, mint a történetbeli futballedző. 
Nekik csakis az számít, hogy Jézus mit szól ahhoz, amit tesznek. Csakis az számít, hogy mit szól ahhoz, 
amit gondolnak vagy szólnak. 

 
5. Testvéreim a Krisztusban! 
Hiszem azt, hogy azt, hogy az a normális, amiről Isten Igéje, a Szentírás azt mondja, hogy jó. Hiszem 

azt, hogy az él Isten szemében normális életet, aki ragaszkodik Jézus útjához. Aki minden nap, minden 
fontos vagy kevésbé fontos döntése és cselekedete előtt megkérdezi: Ebben a helyzetben mit tenne Jé-
zus? 

Majd pedig az Ige alapján megérti és felismeri a választ, és aszerint cselekszik ő maga is. 
Mondhatjuk azt a Prédikátor 1,9 szavaival, hogy „Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz 

fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt.” Hiszen hasonló lejátszódott már sokszor a történelem so-
rán többször is. Csak még két példát említek:  

I. Nem sokkal a zsidók honfoglalása után, a bírák korában ezt olvassuk: Abban az időben nem 
volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. (17,6) 

II. Egy későbbi időben, Kr.e. 700 táján hasonló mélységekbe süllyedt a zsidó nép. Akkor pedig 
Ézsaiás próféta látta jól azt, hogy az emberek mennyire eltértek attól az úttól, melyet Isten 
adott számukra. Tetteik abnormálissá váltak, és nem volt már igazodási pont az életükben. 
Mindenki azt tette, amit jónak látott.  
Ezért mondja azt Ézsaiás próféta: „A törvényt teszem akkor zsinórmértékké, és az igazság lesz 
majd a mérce. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtekhelyet.” (Ézs 
28,17) 

Mert, amikor az ember nem tudja, mi a helyes, akkor kell a törvény, akkor kell egy helyes igazodási 
pont. Az emberi törvények azonban nem tökéletesek. Ráadásul meg lehet őket változtatni. Így megtör-
ténhet az is, hogy ami tegnap még törvénytelen volt, amit a törvény tegnap még elítélt, az holnap már 
törvényes és jogszerű lesz. 

Ézsaiás próféta azonban nem emberi törvényről beszél itt, hanem a Mindenható Isten tökéletes tör-
vényéről és igazságáról, ami zsinórmérték és hibátlan mérce lesz az ember számára. És mindenről nyil-
vánvalóvá válik, hogy igazság-e vagy hamis biztonságot adó hazugság. Ami pedig az Isten igazságának 
tökéletes mércéje szerint hazugság, gonoszság vagy tisztátalanság, az megsemmisül az Úr napján. 

Ahogy Malakiás prófétánál olvassuk: De fölragyog majd az igazság Napja számotokra, akik nevemet 
félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. (3,20) 

 
6. Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 
Pál apostol szavaival szeretném befejezni igehirdetésemet. Ezt írja a Kolosséban élő gyülekezetnek:  
Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, 

amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8)  
Ezekre vigyázzunk mi is! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 
 
Áldás: 14Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, ame-

lyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, 15hanem – mivel ő, a Szent hívott el titeket – ti is 
szentek legyetek egész magatartásotokban, 16mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én 
szent vagyok.” 1Pt 1,14-15 


