
Hogyan lehetek jó példa? 
 

Pál első thesszalonikai levelében ezt az érdekes mondatot találjuk: "Példává is lettetek minden 

hívő számára Macedóniában és Akhájában" (1Thessz 1:7, MBT). Ha megnézzük, hogy hogyan 

találkoztak először a thesszalonikaiak az evangéliummal (ApCsel 17:1-9), akkor még érdekesebb a 

lelki fejlődés, melyen idő közben keresztül mentek. Az eredménye pedig az lett, hogy a környező 

vidéken mindenütt jó hírnevük volt és példaként tekintettek rájuk. Bibliai felhívás 

mindannyiunknak, hogy igyekezzünk jó példa lenni mások előtt, legyenek keresztények vagy 

világiak. De hogyan tehetjük ezt meg? 

Pál ezt írja róluk: "Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor 

megemlékezünk rólatok imádságainkban; mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk 

színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus 

Krisztus felől táplált reménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, 

hogy választottak vagytok" (1Thessz 1:2-4). A Biblia három területet emel ki, mely által a jó 

példánk megmutatkozhat: a hitből eredő munkánk, a szeretetből fakadó fáradozás és a Jézusban 

táplált reményünk által. 

1. A hitből eredő munka 

Az EFO így adja ezt vissza: "Emlegetjük a munkátokat, amelyhez az energiát a hitetek adja". A hit 

nem csupán tantételek és egyházi hitvallások elfogadását, megtanulását és visszaismétlését jelenti, 

hanem egy életmódot. Jakab is ír arról, hogy a valódi hitnek tettekben kell megmutatkoznia, mert 

enélkül halott (Jak 2:14-26). 

A hitre az Újszövetségben a görög πίστις (pisztisz) szó utal, mely egyrészt ezt jelenti: 

"bizonyságtétel által meggyőzetni olyan dolgokra vonatkozólag, melyek a fizikai megfoghatóság 

határain kívül esnek". [1] Másrészt viszont ennél többet is takar, hiszen arra utal, hogy valamihez 

hűek vagyunk, valamiben bízunk, rábízzuk magunkat, és hitünkkel összhangban cselekszünk. 

A hitünk tehát nem csupán szavakban fejeződik ki, hanem tettekben is. Jézus nem csupán a 

Megváltónk, aki üdvözít bennünket (egy szolgáltatást nyújt nekünk), hanem a Mesterünk és 

Urunk is, akinek terve van az életünkkel (a saját szolgálatára hív minket). Ha felfedezzük, hogy 

milyen feladattal akar felruházni minket, és ezt a munkát a hitünkből fakadóan érte és másokért 

végezzük, akkor az embereknek fel fognak tűnni a jó cselekedeteink (Mt 5:13-16). 

2. A szeretetből fakadó fáradozás 

Nézzük meg ismét az EFO megfogalmazását is: "...a szolgálatot, amelyre az isteni szeretet indít 

benneteket". Az egyik legelcsépeltebb fogalom talán éppen a szeretet. Sokszor használjuk, de 



mégsem értjük, hogy mit is jelent. Pál pedig itt egy olyan meghatározását adja, mely talán 

egyetlen romantikus filmbe vagy szerelmes versbe se illene bele. Az igazi szeretet ugyanis 

fáradozásban, fáradságos munkában és szolgálatban nyilvánul meg. A szeretet olyasmi, melyet ha 

jól gyakorlunk, akár bele is lehet fáradni. 

Több kifejezés is van az Újszövetség görög szövegében a szeretetre -- itt pedig az író az ἀγάπη-t 

(agapé) használja. Erről a következőket állapíthatjuk meg: "Szeret, megszeret, önzetlenül, tárgya 

érdemeitől függetlenül. Isteni tulajdonság megnyilvánulása az emberek iránt, amely azok javát, 

megmentését, üdvösségét munkálja". [2] 

A szeretet lényegével összhangban az idős János apostol, a szeretett tanítvány ezt írja: 

"Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan" (1Jn 

3:18, MBT). Szavakkal nagyon könnyű szeretni valakit, ám nehezebb a gyakorlatba is átültetni azt 

egy olyan személlyel kapcsolatban, aki "nem érdemli meg", "nem szolgál rá". Az igazi keresztény 

példamutatás abban mutatkozik meg, hogy szeretjük a szerethetetleneket és a szeretetre nem 

méltókat, és ezáltal ők is szerethetővé válnak. Aki a legkevésbé szolgál rá, annak van a leginkább 

szüksége az igazi, gyakorló szeretetre! 

3. A Jézusban táplált remény 

Egyszerűbben is fogalmazhatunk: "Hálát adunk, hogy kitartóan reménykedtek Urunkban, Jézus 

Krisztusban" (EFO). A reményre a Biblia az ἐλπίς (elpisz) kifejezést használja, mely nem más, 

mint "valami jövőben levő dologra vagy személyre való várakozás. A bibliai reménység nem 

bizonytalan óhaj, hanem megalapozott, örömteli várása annak, ami egészen biztosan 

bekövetkezik". [3] 

Az, ahogyan az életemről és a jövőmről gondolkodom, hatással van rám. Ahogy a jövőt látom, 

meghatározza azt, ahogy a múltam értelmezem és a jelenem megélem. Ha megnézzük valakinek 

az életét, azt, hogy ma mi fontos neki, mibe fekteti az idejét, pénzét, energiáját, jól mutatja, hogy 

mi az életcélja. Így ha kitartóan reménykedünk Jézusban, azaz várjuk őt, és bízunk abban, hogy 

várakozásunk a vele való kapcsolatban, ill. abban teljesedik ki, hogy asztalhoz telepedhetünk vele 

országában, látható lesz majd az életünkön. Mások pedig megkívánják majd azt a természetfeletti 

békességet és örömöt, melyet átélünk. 

Hit, remény, szeretet 

Nem az 1Thessz 1:2-4 az egyetlen hely, ahol ezt a hármast megtaláljuk. Ugyancsak Pál az, aki a 

korinthusi gyülekezetnek írja ezeket a szavakat: "Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, 

e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet" (1Kor 13:13, MBT). Ha szeretnénk Isten 

képmását hűen visszatükrözni, ha szeretnénk a Mesterre hasonlítani, ha szeretnénk, hogy a 



jellemünk formálódjon, foglalkozzunk ezzel a három erénnyel, hogy kiteljesedhessen az 

életünkben. 

Forrás: 

[1] Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár, Logos, Bp. 1998. p. 481. 

[2] Uo. p. 5. 

[3] Uo. p. 193. 
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