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Ének: 266. dicséret 1. versszak: Egek nagy királya 

 

Imádság:  

Szent Istenünk! Kérünk, jöjj el hozzánk és töltsd be az életünket szent jelenléteddel! Találkozásod 

sátrát üsd fel a szívünkben, adj lehetőséget ma is arra, hogy találkozhassunk veled! Szentlelkeddel 

tölts be bennünket, hogy igazán meghalljuk, és a szívünkbe fogadhassuk az igazi, kegyelmeddel 

átszőtt életet élhessünk, és a dicsőségedre szolgálhassunk egész életünkben! Ámen. 

 

Lekció: 3Mózes 19,1-2.15.18. 

Textus: Róma 12,9-21. 

 

Szeretett Testvéreim! 

 

 Azt írta Pál apostol a Rómabelieknek a felolvasott szakasz végén, hogy: „Ne győzzön le 

téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval!” Egyszerűen hangzik ez a mondat, de 

megcsinálni, megfelelni ennek már nem olyan könnyű. Hogyan kezdjünk neki? Hogyan kell legyőzni 

a rosszat a jóval? Mit kell csinálni pontosan? Isten kegyelméből, Szentlelkével a ma felolvasott Ige 

erre ad nekünk választ ma. Nemrégiben újra megnéztem egy keresztyén filmet, az a címe, hogy: 

Imával nyert csaták. Az eredeti angol címnek azonban szó szerint az a jelentése, hogy harcok 

szobája. Egy házas férfiről és a családjáról szól. Az apa nagy karriert futott be a cégnél, ahol 

dolgozott, és elkezdte elhanyagolni a feleségét és a lányát, emellett meglopta a céget, ahol dolgozott. 

A feleség egy idős hívő hölgy tanácsára a mélyponton elkezdett imádkozni a férjéért és azért, hogy a 

férje változzon meg, és hogy a gonosz hagyja békén a családjukat. Lassan, Isten kegyelme által a férj 

elkezdett megváltozni, bevallotta a bűneit a családjának és a cégnek, ahol dolgozott. A cégnél volt 

egy férfi, aki fel akarta jelenteni, teljes mértékben az ellensége lett. A film végén ez a férfi lerobbant 

autója mellett áll, nem tudta kicserélni az autója kerekét. Az apa, akinek az életét Isten 

megváltoztatta, látta ezt a férfit, kiszállt az autójából, és minden beszéd nélkül kicserélte haragosa 

autójának a kerekét. Majd azt mondta a családjának: azért tette ezt, mert azt szeretné, ha vele is így 

viselkednének. Azért mondtam el ezt a történetet, mert ennek az édesapának a megváltozása nem 

egyik pillanatról történt a másikra, hosszú út vezetett el addig, amíg így volt képes viselkedni az 

ellenségével. Tudjátok Testvéreim, amire az apostol bíztatja a római gyülekezetet, és a mi 

gyülekezetünket, hogy jóval győzzük le a rosszat, az sem fog menni egyik napról a másikra. Az első 

lépés ehhez az, amivel a felolvasott szakasz is kezdődik: „A szeretet ne legyen képmutató”. Meg 

kell tanulnunk úgy szeretni a családunkat, a barátainkat, és az embereket, akik körülvesznünk 

bennünket, hogy nem játsszuk meg a szeretetünket. Meg kell tanulnunk úgy szeretni, tisztelni 

egymást, úgy kell kedvesnek lennünk egymáshoz, hogy abban ne legyen semmi sem hazug, semmi 

sem csalás és nyerészkedés. Kis lépésekben ez annyit tesz, hogy igyekszünk őszinték lenni 

egymáshoz úgy, hogy közben nem haraggal és indulattal, hanem helyette szelídséggel fordulunk 

egymáshoz. Meg kell tanulnunk, és gyakorolnunk például a vendégszeretetet. Meg kell tanulnunk 

azt, hogy örülünk mások örömének és sikereinek irigykedés nélkül, de azt is, hogy nem kinevetjük és 

kibeszéljük mások szenvedését, hanem együttérzünk velük, és segítünk nekik a nehéz helyzetekben. 

Ahhoz, hogy a rosszat legyőzzük a rosszal, meg kell tanulnunk úgy viselkedni másokkal, ahogyan mi 



is szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek. Erre tanít bennünket Isten, az Éden kertjéből való 

száműzetésünk óta folyamatosan. 

 

 De ahhoz, hogy erre képesek legyünk, elsősorban meg kell tanulnunk szeretni Istent. Nem 

elég az, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy létezik. Ahhoz, hogy legyőzhessük a rosszat a jóval, meg 

kell tanulnunk szeretni Istent. Igazán, szívből kell szeretnünk Istent ahhoz, hogy képesek legyünk 

változtatni a rossz szokásainkon. Mert magunktól ez nem megy: bármit is mondanak sokan ma, Isten 

nélkül nem lehet jó dolgokat tenni. Egyszerűen szükségünk van Istenre – ezért vagyunk ma 

mindannyian itt, mert rájöttünk erre, mert érezzük, hogy egyedül nem tudunk megváltozni. De ha 

elkezdjük szeretni Istent, ha elfogadjuk Jézus Krisztust megváltónknak, aki megszabadított minket a 

bűn mérhetetlen terhe alól, akkor általa képesek lehetünk arra, hogy legyőzzük a rosszat a jóval. Ha 

Jézus Krisztus vezeti az életünket, a lépéseinket, akkor a kegyelme által diadalmaskodhatunk a rossz 

felett a jóval. Szükségünk van Jézus Krisztusra, mert jót cselekedni nemcsak a családunkkal és a 

barátainkkal vagy a szeretteinkkel kell, hanem a rosszakaróinkkal és az ellenségeinkkel is. Ez viszont 

piszok nehéz dolog. Jót tenni azzal, aki bánt minket, aki megnehezíti, megnyomorítja az életünket, 

egyáltalán nem könnyű dolog. Szükségünk van arra, hogy Isten velünk legyen, karon ragadjon 

minket és segítsen jót tenni még velük is. Ha a minket ért rosszra és megaláztatásra mi is rosszal és 

bántással felelünk, abból sosem lesz jó. Belekerülünk egy ördögi körbe, amiből nem lehet 

kiszabadulni. Isten ezért mondja azt Pál apostol által, hogy: „ne fizessetek senkinek rosszal a 

rosszért”. Mit kell hát az ellenségeinkkel tennünk? Akkor is kedvesnek kell lennünk, ha bántanak 

minket, igyekeznünk kell arra, hogy békében éljünk velük. –hazugság az, hogy így nem lehet győzni 

a bántalmazások felett: csakis a jó képes legyőzni a rosszat. Meg kell hagyni a bosszút annak, akinek 

minden ember felett hatalma van: Isten pedig megfizet minden gonoszságért, minden elkövetett 

rosszért. A bosszúállást Isten végzi el helyettünk, és higgyétek el Testvéreim, Isten elől senki sem 

menekülhet meg. Mit kell tennünk akkor az ilye emberekkel? Ha látjuk, hogy bajba kerülnek, akkor 

segítenünk kell rajtuk, attól függetlenül, hogy bántak velünk. Mert az Isten által vezetett 

jócselekedetek mindig megdöbbentik és megszégyenítik a rosszakat. Ha így teszünk, akkor nemcsak 

helyet adunk Istennek, hogy bosszút álljon, hanem a Mindenható által lehetőséget teremtünk arra, 

hogy a rosszakaróink is megismerjék Istent. Bárcsak velünk is így viselkedtek volna, amikor mi 

voltunk rosszak és gonoszak másokkal! Ezt jelenti az igazi, képmutatás nélküli szeretet: úgy 

viselkedni mással, Isten kegyelme által, ahogyan szeretnénk, hogy velünk is viselkedjenek az 

emberek. Isten szent és jó! Hallgassunk rá, kövessük Őt a napunk minden percében, még ha ez 

eleinte nehéznek is tűnik, mert kegyelme által így fogunk tudni a rossz felett győzni a jóval. Ámen. 

 

Imádság:  

Mindenható Isten, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy megint jól tartottál minket a 

te sákramentumod javaival. Megelégítettél az örök élet eledelével és italával, és újra elpecsételtél 

kegyelmednek jegyeivel és pecséteivel. Megteljesedve a te oltárod javaival, ím Uram, magunkat, 

testünket és lelkünket felajánljuk neked élő, szent és kedves áldozatul, hogy mi is mindnyájan, akik 

Jézus Krisztussal és benne egymással újra egyesültünk, naponként növekedjünk a hitben, vigadjunk a 

reménységben és gazdagodjunk meg a szeretetben. Térjen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás a 

te szent nevedre most és mindörökké. Ámen.  

 

Ének: 261. dicséret: Kegyelmes Isten  


