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Bevezetés 

Egy játékkal kezdjük ezt a mai igehirdetés! Ki kell találni azt, hogy kitől hoztam a következő 

idézetet. Természetesen, a megfejtőnek, jutalom is van! Akkor jöjjön az idézet: 

„Néha az élet ráejt egy cserepet a fejedre. Ettől még ne hagyd elveszni a hited. (…) Meg kell 

azt találni, amit szeretsz. (…) Az élet nagy részét a munka teszi ki, és az egyedüli út, hogy 

kiteljesedjünk benne, az az, hogyha úgy érezzük, hogy egy nagyszerű dolgot hajtunk végre. 

Az egyedüli út, hogy nagyszerű munkát csináljunk, az az, ha szeretjük azt, amit csinálunk. Ha 

ezt még nem találtad meg, akkor keress tovább! Ne állj meg! A tested, szíved minden porci-

kájával érezni fogod, ha megtaláltad. És mint minden hosszú kapcsolat, az évek múltán 

egyre jobb és jobb lesz. Tehát nézz körül, és amíg nincs meg, amit keresel, ne állj meg!”  

Nagyon ösztönzőek ezek a szavak, igaz? Ugyanebben a beszédben olvashatjuk ezt is:  

„Amikor 17 éves voltam, egy idézetet olvastam, ami valami ilyesmi volt: „ha minden napodat 

úgy éled mintha az utolsód lenne, akkor valószínűleg egy nap igazad lesz”. Ez nagy hatással 

volt rám, és azóta, tehát 33 éve minden reggel a tükörben ezt kérdeztem magamtól: „ha ez 

lenne életem utolsó napja, akkor is azt tenném a mai napon, amit mára elterveztem?” Ami-

kor több egymást követő napon keresztül „nem” volt a válasz, tudtam, hogy valamit változ-

tatnom kell.”  

Nem, ezek nem egy híres igehirdető szavai. Még csak nem is olyan emberé, aki Istenben 

hívő ember volt – legalábbis tudomásom szerint. A beszéd 2005-ben hangzott el. Helyszín: 

Stanford – Egyesült Államok. Előadója egy egyetem diplomaosztóján mondta el ezt a be-

szédet. Ma már nem él. Tudja valaki, kiről van szó? STEVE JOBS-nak, az Apple alapítójának 

híres beszédéből hoztam ezt idézetet.  

A játék után most újra fordítsuk komolyra a szót! S tegyük fel mi is magunknak azt a kér-

dést, amelyet Steve Jobs feltett magának minden reggel: „ha ez lenne életem utolsó napja, 

akkor is azt tenném a mai napon, amit mára elterveztem”? Elégedett vagy azzal, ahogyan 

élsz? Azzal, amit csinálsz? – Kérlek, ne válaszolj még! Először hallgasd meg azt, amit Jézus 

akar ma neked mondani arról, hogy mit jelent egy igazán gyümölcsöző élet! 
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1. 

Először is, Jézusnak van egy elképzelése az életünkről. Van egy elképzelése a boldogsá-

gunkról. Talán nekünk is van valami álmunk ezekről. Talán pontosan meg is tudjuk fogal-

mazni azt, hogy mi tenne bennünket boldoggá, és mi tenné az életünket gyümölcsözővé. 

De ha az, amit mi akarunk, nem találkozik azzal, amit Jézus róluk gondol, akkor teljesen 

mindegy mit akarunk, mert elmegyünk amellett, amiért e világra születtünk! 

Nagy szavak ezek? De méltó-e az életünkhöz ennél sokkal kevesebb? Jogunk van-e elpaza-

rolni az ajándékba kapott időnket, valami olyasmire, amivel magunk sem vagyunk elége-

dettek?  

Jézus nem jobb munkát akar adni nekünk annál, ami most van! Egyszerűen egy nagyobb 

összefüggésbe akarja állítani az életünket, és mindazt, amit teszünk, amikor azt mondja: 

„Lehetsz takarítónő, gyári munkás vagy gyárigazgató, tanár vagy diák, szakmunkás vagy 

értelmiségi, az életed attól függetlenül lehet boldog és elégedett, hogy aktuálisan éppen hol 

dolgozol! Mert a kérdés az, hogy az, amit aktuálisan csinálnod kell, azt úgy végzed-e, hogy 

azon a helyen sok gyümölcsöt teremjen az életed az Atya Isten dicsőségére!” 

2. 

Jézus terve tehát az az életünkkel, lehetek jelentékeny vagy jelentéktelen ember, hogy: 

Jézus tanítványaként gyümölcsöző életet élni Isten dicsőségére! 

És ezzel Jézus egészen más színben tünteti fel az eredményes munkát, az eredményes éle-

tet! Mert ennek mércéje nem az, hogy pillanatnyilag hogyan érzem magam a munkahelye-

men, vagy ott mennyire becsülnek, hanem az, hogy az életemnek és az ott végzett mun-

kámnak vannak-e gyümölcsei, és azok dicsőségére vannak-e Istennek? 

Miért lényeges ez? Mert ezzel Jézus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy ebből látszik az, 

hogy az Ő tanítványa vagyok-e, vagy sem. – Évekkel ezelőtt olvastam egy nagyszerű bíróról, 

akit az 50-es években arra kárhoztattak, hogy a Cegléd környéki utak mentén a mások által 

eldobott szemetet szedje. Azért bűntették ezzel, mert a gyűlölt Horthy-rendszerben volt 

az igazságszolgáltatás embere. Mit tett ez az ember? Fellázadhatott volna a sorsa ellen. 

Végezhette volna ímmel-ámmal a szemétszedést, és joggal érezhette volna azt, hogy bíró-

ként, tanult emberként, mennyire lealacsonyító munkát kell végeznie. De a fia azt mondta 

róla, hogy soha ennyire tiszta nem volt a ceglédi utak környéke, mint abban az időben, ami-

kor a hívő édesapja Isten dicsőségére szedte a szemet a ceglédi árkok mentén. – Hallottam 

egy lelkészről, akit szintén az 50-es években, Krisztusba vetett hitéért büntetésből, egy ne-

venincs faluba helyeztek, hogy ott szolgáljon. A lelkész ízig-vérig városi ember volt. Előtte 

sok ezernyi fiatal között hirdette Isten igéjét. Simán derékba törhetett volna az élete, de 

nem ez történt! Joggall vágyhatott volna el büntetése helyéről, de ez az ember elkezdett 

ezen a nevenincs helyen úgy élni, hogy az élete gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére! 

Ennek eredményeként hitre tértek azok a kis nevenincs falvak, ahová „bűnhődni” küld-

ték… 
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3. 

Hogyan lehet az életem gyümölcstermő életté Isten dicsőségére? A szőlőtő és szőlővesz-

sző példázata nyomán két dolog szüksége ehhez: (1) közösségben vagyok Jézusssal, aho-

gyan a szőlővessző egy a szőlőtővel, és azt is, hogy (2) függök Tőle úgy, ahogyan a szőlő-

vessző léte is függ a szőlőtőtől. És ha nincs élet-közösségem Krisztussal, akkor ez azt je-

lenti: halott vagyok. 

Mit jelent mindez a gyakorlatban? Azt, hogy Krisztus-függő vagyok, azaz Krisztus lett a 

szenvedélyem. Vagyis az egész életemet, minden gondolatomat, minden tettemet Ő hatá-

rozza meg, Ő irányítja, Ő vezeti. Ez nem agymosott állapotot jelent, hanem azt, hogy érzé-

keny és nyitott vagyok arra, hogy Jézus mit akar általam cselekedni ott, ahol élek, ott, ahol 

dolgozom.  

Emlékeztek még Steve Jobs szavaira: „Az élet nagy részét a munka teszi ki, és az egyedüli 

út, hogy kiteljesedjünk benne, az az, hogyha úgy érezzük, hogy egy nagyszerű dolgot hajtunk 

végre. Az egyedüli út, hogy nagyszerű munkát csináljunk, az az, ha szeretjük azt, amit csiná-

lunk. Ha ezt még nem találtad meg, akkor keress tovább! Ne állj meg!” – Jézus pedig azt 

mondja, hogy az, aki Vele élő kapcsolatba került, aki elkötelezte magát arra, mindent az Ő 

tanítványaként tegyen Isten dicsőségére, az bárhol éljen, és bármit dolgozzon is, már meg-

találta azt „a nagyszerű munkát”, amit szerethet: a mindennapi életével és munkájával hir-

detheti azt, hogy Jézus él a szívében! 

Befejezés 

Richard Halverson lelkipásztor, aki sok éven át szolgált az Egyesült Államok Szenátusának 

káplánjaként Washingtonban, ezzel az áldással búcsúzott szolgálata végén: „Sehová sem 

mész véletlenül! Bárhová is mégy, Isten küld téged! Bárhol is vagy, az Isten állított oda, mert 

neki céljai vannak veled! Krisztus, aki benned lakik, valamit tenni akar rajtad keresztül, ott, 

ahol vagy. Hidd el ezt, és legyen veled az Ő kegyelme, szeretete és hatalma!” 

Talán joggal panaszkodsz azért, mert rosszul érzed magad ott, ahol élsz, ahol vagy. Isten, 

a te Atyád látja ezt, és talán készít számodra egy másik helyet! De addig, amíg nem teszi 

ezt, addig ott kell gyümölcsöző életet élned, ahol vagy. Mert ki tudja, talán rajtad keresztül 

áldásokat készített el ott az Úr! 

Jim White lecsúszott sportedző volt a 80-as évek Amerikájában, aki kellemetlen modora 

miatt egy állásában sem tudott megmaradni. Ezért családjával folyton költöznie kellett. 

Utolsó lehetőségként egy mexikói határon fekvő kisváros, McFarland iskolája adott neki 

munkát. Az edző és családja először viszolygott az ottani életkörülmények miatt, azonban 

hamarosan megtalálták a közös nevezőt a helyiekkel, White pedig rájött, hogy az ültetvé-

nyeken dolgozó fiatal srácok az életvitelük miatt kivételes futóadottságokkal rendelkez-

nek. Ezekből a fiúkból toborzott terepfutócsapata 1980 és 2003 között 9 alkalommal nyert 

állami bajnokságot, és adott reményt egy kicsi latin porfészek fiataljainak.  

És te? Téged használhat Isten ott, ahová állított? 


