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Bevezetés 

Gimnazista lehettem, amikor először tettem fel a kérdést: „Miért születtem erre a világra? 

Mi a célja az életemnek?” Éretlen tiniként, de őszintén kerestem a választ. Akkor még ver-

seket írtam, és ezekben a versekben, sokat foglalkoztam az élet igazságtalanságaival és 

értelmetlenségével. Mindennek ellenére úgy éreztem, hogy az élet célja több kell legyen, 

mint az, hogy legyünk ebben a világban. Több kell legyen annál, hogy szülessünk, majd meg-

haljunk, és közte valahogy próbáljunk boldogulni.  

Ma már nem vagyok éretlen tini. De ma is elszomorítanak az élet igazságtalanságai. Elszo-

morít az, hogy azt látom, hogy sokan még felnőttként sem jutnak el addig a kérdésig, amed-

dig én tiniként eljutottam. Talán azért félnek feltenni a kérdést, mert félnek attól, hogy nin-

csen rá válaszuk. S nincsen annál elszomorítóbb dolog, mint amikor nem tudok választ adni 

egy ember arra, hogy: „Miért születtem erre a világra? Mi a célja az életemnek?”  

Tényleg, ha a gyermeked eléd állna, vagy az unokád, a férjed, a feleséged, a munkatársad, 

és megkérdezné: „Apa! Anya! Nagyi! Kedvesem! Barátom! Mi a célja az életnek? Miért szü-

lettünk erre a világra?” Akkor mit felelnél nekik? Mit mondanál miért érdemes élni, az élet 

minden szenvedése, igazságtalansága, mocska ellenére? Neked van-e válaszod, ami nem 

keresztény közhelyekből, üres szavakból áll? Van-e válaszod, amelyre fel lehet építeni egy 

egész életet? 

1. 

A ma élő emberek többsége sohasem sem foglalkozik azzal, hogy élete értelmét és célját 

keresse. Csak sodródik az árral. Éli azt, amit elé dob az élet. S ha mégis feltennénk a kérdést 

nekik, hogy: Miért élünk ezen a világon?, valami olyasmit felelne: „Önmagunkért vagyunk. 

A magunk örömére. Azért, hogy jól érezzem magam. A magam érdeke számít, mert ha magam 

nem törődök magammal, senki sem törődik velem.”  

A szívünkben azzal születünk meg, hogy az élet verseny, amelyben az erősebb legyőzi a 

gyengébbet, a nagy hal a kis halat. S egészen kicsiny korunktól kezdve a halálunkig, képes-

ségein és lehetőségeink szerint versenyzünk: ki az első, ki a szebb, kinek nagyobb a hal-

talma, több a pénze, ki ér el több sikert.  

Versenyre szükség van – mondják –, mert az viszi előre a dolgokat. S van igazság ebben, de 

az, ami természetes az állatvilágban, az nem az az emberi társadalomban. Az állatvilágban 

természetes, hogy az erősebb legyőzi a gyengét. Így működik az élet a vadonban. De így 
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kell működnie a családban: testvérek és házastársak között, a munkahelyen, a politikában? 

Nem gondolom! Mert az emberi élet nem hadszíntér, ahol csak egy maradhat. Mert nem 

az legmenőbb, aki mindenkit maga alá gyűrt. Az ilyen ember legfeljebb kakas lehet a maga 

kis szemétdombján. 

De ha így is van, azért mindenki küzd a maga szemétdombjáért: ki a kisebbért, ki a nagyob-

bért. És fájdalmas valóság, hogy az, aki gyengébbnek született, ügyetlenebbnek, kevésbé 

szépnek és tehetségesnek, annak hamar meg kell tanulnia: esélytelen. Mert kevesen van-

nak az erősek, és többen vannak a gyengék. Többen vannak, akik hamar csalódnak az élet-

ben, mert azt élik át, nem vagyok elég jó, elég szép, elég ügyes, elég hasznos. Nincs szükség 

rám.  

De vajon kinek van joga eldönteni, hogy ki az értékesebb? Mondjátok! Ki ér többet: egy 

vak ember vagy egy látó? Ma nagyobb eséllyel indul bármire az, aki lát. Senki sem szeretne 

vak gyereket! És a tudomány, amely feszegeti a maga határait, eljutott odáig, hogy bele-

avatkozzon a gének szintjén abban, hogy milyen legyen az ember, aki a világra jön. A sérült 

petesejtet majd kijavítjuk, vagy eldobjuk, hogy tökéletes legyen a gyermek. Így 50 év múlva 

nem élhet majd egy Adrea Bocelli, egy Ray Charles, vagy egy Érdi Tamás zongorista, aki ti-

zenévesen nemzetközi versenyeket nyert. 2008-ban megkapta a 30 év alatti tehetséges 

fiataloknak járó Junior Prima díjat, ami hazánkban az egyik legnagyobb elismerésnek szá-

mít. Hármuk legnagyobb bűne az, hogy vakok, akiknek nem lenne esélye a tökéletesek tár-

sadalmában. 

2. 

Isten másként képzeli az életet! Ez az, ami újra és újra megdöbbent, amikor szembesülök 

Isten gondolataival, terveivel. Azzal, hogy mennyire másként akarta, és mi mennyire más-

ként akartuk. Isten pedig könnyek között, de elengedte az embert, azzal a szeretettel, ami-

vel egy szülő engedi el a gyermekét, bár tudja, nem lesz jó vége az útnak, mit gyermek 

választott magának.  

Isten teremtett mindannyiunkat. Ahogyan Pál írja: „Mert az ő alkotása vagyunk…” Az „al-

kotás” görög szóból, ami igénkben található (poiéma), ered a költemény szó. Isten remek-

műveként jövünk erre a világra, mint akiket egyéni képességekkel, és lehetőségekkel ruhá-

zott fel. Van, aki többet kapott, van, aki kevesebbet, de úgy alkotott meg bennünket, hogy 

olyanok legyünk, mint a fogaskerekek, vagy a puzzle-darabok: illeszkedjünk egymáshoz. 

Minden embernek meg lenne a helye: erősnek és gyengének egyaránt.  

Mert ahogyan minden dolog létezésének, ami létrejön ebben a világban, célja és értelme 

van. Úgy az emberi élet sem lehet céltalan. Egy egyszerű golyóstoll sem azért készül csu-

pán, hogy legyen. S bár lehetne használni másra is, de a rendeltetése az, hogy írjunk vele. 

Isten sem azért teremtett bennünket, hogy legyünk. De nem is azért, hogy önmagunkért, 

a magunk örömére létezzünk! 
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Pál azt írja: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre terem-

tett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Ez pedig lefordítva azt je-

lenti: Isten az Ő és embertársaink szolgálatára teremtett mindannyiunkat. 

3. 

A szolgálat szó ma rosszul csengő szó. De Istennél nem csicskást jelent, nem lábtörlőt, 

akibe mindenki beletörli a lábát. Szolgálni Isten szerint azt jelenti, hogy másokért élek mind-

azzal, amit kaptam. A képességeimmel, a bennem rejlő lehetőségekkel.  

Jézus tanítványaként, mi Mesterünk életében kaptunk példát és mintát erre. Aki maga 

mondta: „Én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és élete-

met adjam sokakért.” Jézus 33 évig élt, de ezalatt a három év alatt teljesebb és boldogabb 

életet élt, mint mások 80-90 év alatt! Mi volt a titka ennek a teljes életnek? Az, hogy az 

Atya és mások szolgálatára élt. 

Befejezés 

Amikor Jézus arra hív bennünket, hogy tanítványaiként éljünk e világban, akkor arra hív, 

hogy felfedezzük és megértsük azt, amiért erre a világra születtünk. Mert tanítványként 

már nemcsak az a kérdés, hogy: „Miért születtem erre a világra? Mi a célja az életemnek?”. 

Tanítványként az igazi kérdés az, hogy „Ő miért engedett megszülettem erre a világra?” Mi 

a célja Istennek az életemmel a családomban, a munkahelyemen, a gyülekezetemben? 

Van úgy, hogy nem tudok jól befejezni egy igehirdetést. Ez most egy ilyen alkalom. Nem 

tudom jól lezárni, és úgy érzem, az egész egy torzó marad. Ne haragudjatok ezért! Mégis 

egy történettel hadd zárjam: 

„Egy plüssmaci ült a játékbolt egyik polcán, és nagyon magányos volt. Volt a jobb kezén egy 

„60 fokon mosható” cédula, azt hitte ez a neve. Mosható nagyon magányos volt, mert az ösz-

szes játékot megvették mellőle, egyszer csak úgy gondolta elindul, hogy megtalálja az élet ér-

telmét. Először egy egérrel találkozott, megkérdezte tőle mi az élet értelme? Az egér azt 

mondta: „Gyűjtögetni, hogy mindig tele legyen az éléskamra.” Ez Moshatónak nem tetszett. 

Másodszor egy macskával találkozott: „Az az élet értelme, hogy dörgölőzzünk mindig a meg-

felelő lábhoz, így érjük el, hogy legyen jó meleg szobánk és ennivalónk.” Moshatónak ez a vá-

lasz sem tetszett.  Harmadszor egy elefántot kérdezett: „Az az élet értelme, hogy az élet ér-

telméről gondolkodjunk”. Ezzel sem tudott azonosulni. Több állatot is megkérdezett, de egyik 

válasszal sem elégedett meg. Szegény nagyon elfáradt és elkeseredett. Leült egy kilométer-

kőre fáradtan és nagyon szomorúan. Hirtelen lépéseket hallott a háta mögött, de már ez sem 

érdekelte. Egy kislány sétált arra, aki észrevette: „- Nahát! Egy plüssmackó!” 

 A kislány felkapta, és magához ölelte. Mosható hallotta a kislány szívének a dobogását, és 

akkor már tudta, hogy megtalálta az élet értelmét. A kislány hazavitte Moshatót, aki ettől 

kezdve ennek a kisálynak az örömére élt.” Ámen! 

 


