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Bevezetés 

Egy nagyon régi ceglédi történet szerint, a ceglédi református gondnoknak pénzre volt szük-

sége. Bement hát a helyi bankba, és kölcsön kérte a szükséges összeget azzal a feltétellel, hogy 

egy meghatározott idő múlva vissza fogja azt adni. Nagy összegről volt szó. A bank alkalma-

zottja pedig minden kérdés nélkül, leszámolta neki a kért összeget. A gondnok megköszönte, 

és távozott. Nem volt papír, nem volt vagyoni ellenőrzés, a gondok szava volt a hitel fedezete. 

Ma már elképzelhetetlen lenne ez! Próbálnánk csak a Gondnok Úrral bemenni a ban-

kunkba, és szavunk ellenében kérni mondjuk 1 millió forintot. Hát, nem valószínű, hogy min-

den szó nélkül kezünkbe számolnák a pénzt! Ígérhetnénk mi bármit, vihetnénk oda akár 

száz tanút is, akik azt lennének hivatottak tanúsítani, hogy hihetnek nekünk, akkor sem 

lenne elég a szavunk a hitel fedezetének. A régi ceglédi történet egy másik világban játszó-

dott. De nem is emiatt mondtam el ezt a történetet. Csupán csak szemléltetni szerettem 

volna azt, amiről ma szólni szeretnénk, arról, hogy mit is jelent a valódi hitelesség. 

Ha az egykori ceglédi gondnok egy félnótás, megbízhatatlan, szavahihetetlen, súlytalan 

ember lett volna, akkor szóba sem álltak volna vele a bankban. De nem ilyen ember volt! 

Ezért az adott szava elég volt a kért hitel fedezetétül, amit azután meg is adott a vállalt 

időre. 

1. 

Ma sem kevésbé fontos az, hogy vajon, aki ismer bennünket, milyen embernek ismer? Hi-

teles emberek vagyunk? A szavunk és a tetteink fedezetei hiteles életünknek? 

Azt kérdezed miért fontos ez? Egyszerűen azért, mert ha azt állítod magadról: keresztény 

ember vagyok, ezzel nem kevesebbet állítasz, mint azt, hogy: én Krisztushoz tartozom. Ha 

Krisztushoz tartozónak vallod magad, akkor azt mondod ezzel, hogy: az én életem Krisztus 

által meghatározott, idegenszóval: Krisztus-centrikus. Ha pedig ezt mondod, akkor úgy is 

kell élned! Az látszik az életeden, amit állítasz magadról? 

Azt kérdezed: mi közöm van hozzá, hogyan élsz? Annyi, hogy ugyanannak a gyülekezetnek 

a tagja, sőt lelkipásztora vagyok, mint te, és a közösségünket az alapján ítélik meg, amilyen-

nek téged ismernek! Ahhoz pedig minden idejárónak köze kell legyen, hogy milyen kép él 
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rólunk azokban, akik felé szolgálnunk kell az evangéliummal. Ha így nézzük az életünket, 

akkor: az életed erősíti vagy gyengíti a gyülekezetünk szolgálatát? 

Azt mondod: nem számít az, hogy ki és mit gondol rólad? És ezt még el is fogadom egy 

pontig, de van az emberi véleményeknél egy sokkal fontosabb vélemény, amire már mond-

hatod azt, hogy nem számít, nem érdekel! Mi a véleménye Istennek az életedről? Örömét 

leli-e benned? Örömét leli-e abban, amit hall tőled? Örömét leli-e abban, amikor a szándé-

kaid látja? Örömét leli-e az érzéseidben, a vágyaidban? Örömét leli-e akkor, amikor a mun-

kádat látja? Örömét leli-e abban, ahogy otthon, a munkahelyeden viselkedsz? Amikor ma-

gadra zárod az ajtót, és úgy gondolod, hogy senki sem lát? Mi a véleménye Istennek az 

életedről? 

2. 

Pál azt írja a Filippibeli keresztényeknek: „a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek ma-

gatokat”. Joó Sándor egykori budapesti lelkipásztori szerint ez az a bibliai vers, „amit nem 

is kellene magyarázni, hanem nagyon-nagyon mélyen belevésni a szívünkbe, hogy mindig fi-

gyelmeztessen, állandóan irányítson és fegyelmezzen bennünket. És olyan Ige ez, amit nem is 

nagyon lehet magyarázni, hiszen a keresztény ember életének egész területére vonatkozik. 

Mindenféle viszonyulásunkban, mindenféle helyzetünkben, egyházban - egyházon kívül, csa-

ládban - családon kívül, hétköznapi munkában és azon kívül egyaránt érvényes az, hogy a Krisz-

tus evangéliumához méltóan viseljük magunkat.” 

Nem egymás méregetésére adattak ezek a páli szavak! Nem arra, hogy vizsgálgassuk me-

lyikünk élete méltó a Krisztus evangéliumához? Egyen-egyenként a magunk életét kell rá-

tenni ennek a bibliai versnek a mérlegére! Magunktól kell megkérdeznünk, miközben Isten 

előtt állunk: tetszésedre van az életem, Uram? S talán kérdezni sem kell, mert tudjuk kérdés 

nélkül is választ. 

3. 

Úgy értettem meg, hogy Isten most még csak nem is megítélni akar ezen a bibliai versen 

keresztül bennünket! Pedig ezt érdemelnénk! Hanem bíztatni és bátorítani akar: Tudom, 

hogy hogyan viselkedtél, mostantól azonban arra bíztatlak: „a Krisztus evangéliumához 

méltóan viseljétek magatokat, … azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy 

szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért”! 

Egyébként az a szó, hogy „viselkedjetek” a Biblia eredeti nyelvén ezt jelenti, hogy „polgár-

kodjatok”. Ha ezzel a szóval fordítjuk le ezt a bibliai verset, körülírva így adhatnánk vissza 

értelmét: a Krisztus evangéliumához méltón gyakoroljátok a világban mennyei polgárjogo-

tokat. Ezzel a bibliai verssel Pál az Isten országáról beszél, azon van a hangsúly, mert a vi-

selkedésünk arra vethet árnyékot. Éljünk tehát úgy, azért a Krisztus evangéliumához mél-

tóan, hogy kint a világban, több becsülete, vonzereje és hitele legyen az evangéliumnak az 
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emberek előtt! Mert a körülötted élőknek semmit sem számít az, hogy imádkozol, temp-

lomba jársz, Bibliát olvasol, mikor és mennyit dicsőíted Istent! Egy dolog számít, hogy mi-

képpen viselkedsz! 

A hiteles keresztény élet tehát arról szól, és erre biztat ma bennünket Isten is, hogy folya-

matosan tanuljunk, újuljunk meg, növekedjünk naponként azért, hogy bizonyságtételünk 

is hiteles legyen, és hogy egyre méltóbban tudjunk élni a Krisztus evangéliumához.  

Befejezés 

Meghal Ted a multimilliomos texasi üzletember. A fiai elmennek a család ügyvédjéhez, akire 

Ted a végrendeletét bízta. Az ügyvéd elkezdi felolvasni melyik fiára, mit hagyott: „Legna-

gyobb fiam: Max! Mindig segítségemre voltál, hát rád hagyom a birtokaimat. David fiam! Min-

dig számíthattam rád, tieid a pénzpiaci alapjaim! Adam fiam, sok örömöm volt benned, rád 

hagyom a részvényeimet! És végül legkisebb fiam: George! Te mindig csak lógattad a lábad, és 

nem csináltál semmit! Tudom, szerettél volna belekerülni a végrendeletembe, de soha semmit 

sem tettél ezért. Ezért az üzenetem neked ennyi: Helló, George!”  

S mi nem olyanok vagyunk, mint George? Mindig beszélünk arról, hogy szeretnénk tetszeni 

Istennek, de vajon mit teszünk meg ezért?  

Mit írt Pál: „viaskodjatok az evangélium hitéért”. Isten valami nagyot, szépet, jót és áldottat 

akar cselekedni általunk itt a gyülekezetben!  „A több hitért viaskodni kell! Onnan látszik, 

hogy Te hiszel-e igazán, hogy ha nagyon szeretnél jobban, tisztábban, engedelmesebben hinni! 

Úgy hinni, hogy képes légy a Krisztus evangéliumához méltó módon viselkedni.” (Joó Sándor). 

Ámen! 


