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Jézus eljött! Hisszük és ünnepeljük ezt karácsonykor. 
Jézus eljön! Ebben is hiszünk és olykor várjuk is ezt 
a pillanatot.

Most egy olyan gyülekezetnek írott levélből olvas-
hatjuk az igét, amire igen nagy hatással volt Krisz-
tus evangéliumának híre. Egy olyan gyülekezetnek 
írott levélből, ahol szüntelenül várták a feltámadott 
Krisztus eljövetelét.

„Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg 
azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok 
az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon 
becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással 
békességben! Kérünk titeket, testvéreink, intsétek 

a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, 
karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek 
mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen 
a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor 

a jóra egymás és mindenki iránt. Mindenkor 
örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát 

adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által 
a ti javatokra. A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást 

ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: 
a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától 

tartózkodjatok!”

Írja ezt Pál apostol az I. Thesszalonikai levél 
5. fejezetében, az 12-22-ig terjedő versekben.

Pál ebben a nagyon tömör szakaszban kifejti, hogy 
mit kell tennie ennek a szeretetteljes gyülekezet-
nek, ahol Krisztus eljövetelét várják.

Az ünnep közeledtével talán egyre jobban ránk 
zúdul a „Mit kell még tenni” feladatlista, vagy elve-
szünk a "jobbnál-jobb" ötleteket kínáló internetes 
listákban: "10 karácsonyi film, amit látnod kell"; "8 
fergeteges társasjáték a fa alá: az egész család 
imádni fogja"; "90 kifinomult karácsonyi dekorációs 
tipp, amivel garantáltan feldobhatod otthonod!", 
stb-stb..

Éppen ezért hiszem, hogy a mi adventi készülésün-
ket is segítheti ez az igeszakasz. Nem ránk zúdítva, 
de felmutatva 12 pontban, hogy mit kell valójában 
tennie annak, aki az eljövetelt ünnepelni szeretné 
és annak, aki az eljövetelt várja.

Nézzük meg ezért ezt feladatról-feladatra:
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12. vers
„Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg 

azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az 
Úrban, és intenek is titeket.”

Az első feladat ez alapján, hogy becsüljük meg azo-
kat, akik fáradoznak közöttünk, akik elöljáróink az 
Úrban és intenek is bennünket!
Igen, azonban ehhez a feladathoz először el kell gon-
dolkodnunk és körül kell néznünk!

- Kik és mivel fáradoznak közöttünk?
Észre kell vennünk, hogy sok a feladat és hála Isten-
nek sokan bele is állnak a munkába. Például:
Akik megírják, megszerkesztik, megcímezik és ház-
hoz viszik a Szivárvány újságot! Akik felveszik, meg-
szerkesztik, feltöltik az istentiszteletek videóját. Akik 
kitakarítják, téliesítik és rendben tartják a gyülekezet 
épületeit és környezetét. Akik Isten igéjére figyelnek 
és videóban, videóhívásban, körüzenetekben vagy a 
gyermekek között tanítanak. Sokan, akik most lehet, 
hogy eszünkbe sem jutnak.

- Kik az elöljáróink az Úrban, akik intenek is?
Helyes és igaz, ha a fentiek alapján lelkipásztorainkra 
gondolunk! Különösen karácsonykor, amikor mi sza-
badságunkat töltjük, ők pedig örömhírrel és intelmek-
kel vezetnek bennünket. De elöljáróink a presbiterek, 

akik segítenek felelősségteljes döntést hozni, most 
például a karácsonyi istentiszteletek rendjéről. A gyer-
meknek előjárója a hitoktató, az ifiseknek az ifivezető. 
De gondolkozzunk el jobban, ki jár még előttünk az 
Úrban, ki kész inteni is bennünket?
Szüleink? Testvérünk? Egy barátunk? Egy gyülekezeti 
tag? Egy keresztyén író vagy énekes?

Vegyük észre és nagyon becsüljük meg!

13. vers
„Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! 

Éljetek egymással békességben!”

Második feladatunk szeretni!
Ebben a gyülekezetben nagy szeretet élt. Pál vissza 
is jelez nekik, hogy ezt jól csinálják, de mégiscsak 
többször kitér erre. Láthatjuk ezt, ha egy fejezettel 
visszatekintünk a Bibliánkban. A 4. fejezet 9 és 10. 
versei ráadásul segítenek is bennünket abban, hogy 
a szeretettel kapcsolatos feladatunkat hogyan tudjuk 
teljesíteni:
- Isten meg tud tanítani rá!
- Ez egy gyakorlati feladat, nem érzés!
- Jó, ha minden testvérre kiterjed!
- Nem fixálható! Gyarapodni kell benne (az előbbi pon-
tok szerint), különben csökkenni kezd!
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Harmadik feladatunk békességben élni egymással!
A 4. fejezet itt is segít a megvalósítást illletően a 11 
és 12. versekben.
- „Csendesen éljetek”: Azaz ne nyomjuk rá másra a 
saját problémáinkat, mert ez nem megoldás, ellenben 
szétveri a békességet!
- „Tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel 
dolgozzatok”: Lássuk meg mi a mi feladatunk és vé-
gezzük is el azt! Gondoljunk bele micsoda békesség, 
amikor egy szülő látja a gyermekét, hogy tanul, vagy 
amikor egy feleség látja férjét elvégezni a ház körüli 
munkát! Még inkább igaz ez karácsonykor, amikor 
saját dolgaink elvégzésével előre elháríthatjuk az aka-
dályokat, ami a békésség útját állná!
- „A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és 
ne szoruljatok rá senkire”: Általában igyekszünk is a 
feladatainkkal, hogy a családunkban, gyülekezetünk-
ben meghitten ünnepeljünk, de milyen áron? Figyelünk 
azokra is, akik ezen a körön kívül vannak? Vagy be van 
szűkülve a látásunk? Békésséget teremtünk a piacon 
sorban állás közben, vagy mi is beállunk zúgolódni, 
lökdösődni? Eszünkbe jut a munkatársunk, vagy a 
szomszédunk, aki lehet, hogy be van osztva szent-
estén vagy 25-én, 26-án, míg mi szabadok vagyunk? 
Tényleg igyekeztünk előkészülni, akár annyira, hogy 
mi tudjunk adni másnak és ne mi szoruljunk majd 
segítségre?

Két fejezetet már áttekintettünk, de van még mit meg-
vizsgálni!

Jut eszünkbe körülöttünk valaki, aki tétlenkedik vagy 
bátortalan? Olyan ember, aki most erőtlen?

Ha kicsit elgondolkozunk ezen, és a válasz igen, akkor:
A negyedik feladatunk inteni, biztatni és felkarolni!

Így olvassuk a 14. versben:
„Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, 

biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az 
erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.”

Ötödik feladatunk, hogy legyünk türelmesek!
Inteni, bíztatni és felkarolni nem is lehet türelmetlenül, 
mert ennek a végkimenetele nem a mi kezünkben 
van. De magunkkal szemben és mással szemben sem 
lehetünk türelmetlenek!
Nem jelentéktelen szempont ez a karácsonyra való 
készülésünkben sem. Ha tesszük a dolgunk az re-
mek, de ne essünk a másik végletbe! Nem szabad 
maximalista módon elvárnunk magunktól, hogy 
mindent „tökéletesre” fogunk tudni elkészíteni!
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15. vers
„Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, 

hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és 
mindenki iránt.”

Hatodik feladatunk, hogy törekedjünk mindenkor 
a jóra!

Hetedik feladatunk vigyázni arra, hogy senki se fi-
zessen a rosszért rosszal!

Huha! Ehhez valami hatalmas erőre volna szükség! 
Eszerint nem „csak” magunkat kellene legyőzni, 
hogy minden helyzetben a jóra törekedjünk, hanem 
vigyáznunk kellene a körülöttünk lévőkre is, nehogy 
a rosszat tegyék! 

Honnan lesz nekünk ehhez elég erőnk?

Olvassuk tovább az igét a 16-tól a 18-ik versig!
„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, 

mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus 
Krisztus által a ti javatokra”

Öröm, imádság, hálaadás! Sokat hallunk ezekről 
a gyülekezetben és mind a három külön-külön is 
kiemelendő, kulcsfontosságú! A listánkon most 
azonban nem három feladatként fognak szerepelni! 

Számomra ebben az igeversben a hangsúly a há-
rom határozószón van: „mindenkor”, „szüntelenül”, 
„mindenért”, azaz folyamatosan és kivétel nélkül!
Miért? Mert csak így lesz erőnk minden nap és egész 
nap teljesíteni a feladatainkat! Különben az lesz, hogy 
ma van hozzá erőm, holnap pedig nincs, ezt meg 
tudom csinálni, azt pedig nem.
Nem ez az Isten akarata!

Nyolcadik feladatunk tehát folyamatosan és kivéte-
lek nélkül tenni Isten akaratát!

Ezen a ponton meg is kell állnunk egy pillanatra és 
a 18. vers alapján tudatosítanunk valamit! Eddig fel-
adatokról írtam, mert azok, feladatunk van velük, de 
az ige felhívja a figyelmünket: Nehogy egy pillanatra 
is azt gondoljuk, hogy ez nekünk valami plusz teher, 
vagy hogy Istennek van szüksége arra, hogy ezeket 
megtegyük!  Azt olvassuk, hogy: „Jézus Krisztus által 
a ti javatokra!” Ha ezekre képesek vagyunk, az a mi 
javunkat szolgálja!

Sok mindent áttekintettünk, de az ige alapján még 
egy témakört meg kell vizsgálnunk! Azt gondolom ez 
mindannyiunkat foglalkoztat:

Hogyan lehet karácsonyra és az eljövetelre lelkiekben 
készülni?

6
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Elsőre nehéznek tűnhet a következő igerész, de meg-
vizsgálva nagyon jó támpontokat adhat számunkra!

19-22. versek
„A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, 

de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a 
gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!”

Kilencedik feladatunk, hogy ne oltsuk ki a Lelket!
Hatalmas ajándék, hogy Krisztusnak köszönhetően, 
Isten Lelke bennünk lakozhat és kész munkálkodni. 
Ennél nagyobb ajándékot sohasem fogunk kapni, 
egyetlen karácsonykor sem, ezért érdemes lenne ezt 
jobban értékelni, kiemelni!
Karácsonyunk középpontjában mégis legtöbbször más 
dolgok állnak! Más ajándékok, amikre úgy vágyunk. 
Nagy lakoma, amikor a kelleténél több ételt és italt 
fogyasztunk. Kapcsolataink, családtagok, barátok, 
akiknek hiánya most meg is viselhet bennünket. Zene, 
fenyőfa, fények, illatok, azaz a hangulat, ami olyan 
kellemes érzetet ad.
De vajon nem pont ezek kezdik átvenni a Lélek sze-
repét? Nem lehet, hogy pont a vágyaink kielégítése, 
a jóllakottság, a sokféle kapcsolódás, és a minden 
érzékszervünket betöltő hangulat az, amivel kioltjuk a 
Lelket? Kioltjuk a Lényeget a karácsonyból is? 
Elgondolkodtató!

Tizedik feladatunk, hogy a prófétálást ne vessük 
meg!
Dr. Varga Zsigmond J. Újszövetségi görög-magyar 
szótára szerint, mivel a prófétálás főnév itt többes 
számban szerepel, azért ebben az igében „a prófétai 
szolgálat különféle fokai- ról és módjairól” van szó. 
Nem bátorkodom messzemenő fejtegetésbe, ugyan-
akkor látnunk kell, hogy a prófétálás egy kegyelmi 
ajándék, amit a Lélek ad különféle módon és fokon. 
Lehet az prófétai szó, -ige, -igehirdetés vagy prófé-
cia, ha nekünk adatik, akkor szolgálnunk kell vele 
(Róma 12,6; 1Péter 4,10), ha pedig halljuk, akkor 
igyekezzünk valóban meg is hallani és épülni általa 
(1Korinthus 14,26)! 
A karácsony megünneplésének szempontjából is 
nagyon fontos ez! Készüljünk lelki tartalommal, amit 
tudunk, a mi módunk és fokozatunk szerint, azt tegyük 
bele! Legyen az ének, igeolvasás, imádság, vagy igei 
üzenet, építeni tudunk vele és épülni tudunk általa, ha 
készek vagyunk befogadni!

Tizenegyedik feladatunk, hogy mindent vizsgáljunk 
meg!
Úgy gondolom, hogy ha eljutottunk idáig, az utolsó 
előtti feladatunk olvasásáig, akkor jó irányba haladunk 
abban, hogy alapos vizsgálatot tartsunk. Az eddigi 
10 pontunk vizsgálatra szólított az előttünk járókkal, 
önmagunkkal, a ránk bízottakkal és az azon kívül állók-
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kal, valamint Isten akaratával, Lelkével és ajándékával 
kapcsolatosan is.
Kell is egy kicsit lassítanunk, ha itt, a vége felé, már si-
etne a szemünk! Ez a tizenegyedik feladatunk elmélyíti 
az eddigieket és felkészít az utolsóra. Felszólít, hogy 
a fentieket valóban vegyük vizsgálat alá, akár most, 
akár az ünnep napjain, akár utána!
A karácsonnyal kapcsolatosan pedig az alkalmasság 
szempontjából hív vizsgálatra. Gondoljuk át, tegyük 
próbára és formáljunk véleményt, hogy készülődésünk 
és annak eredménye valóban alkalmas-e Krisztus el-
jövetelének megünneplésére!

Utolsó feladatunk, hogy a jót tartsuk meg, a gonosz 
minden fajtájától pedig tartózkodjunk!
Ha komolyan vettük a vizsgálódást, akkor mostanra 
bizonyára néhány dologgal kapcsolatosan megváltoz-
hatott a véleményünk, vagy elbizonytalanodhattunk. 
Lelkesedhetünk a megújulás lehetősége miatt, de le-
het, hogy elszomorodtunk: „Mennyi mindent kellene 
máshogy csinálni!” gondoljuk. 
Akárhogy is, az igeszakaszunk utolsó része és egy-
ben utolsó felszólítása egyértelmű: a jót tartsuk 
meg, a gonosz minden fajtájától pedig tartózkodjunk! 
Karácsonykor is, azután is!

Ehhez adjon készséget Jézus eljövetele, aki így imád-
kozott értünk az Atyához:

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem 
hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, 

mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld 
meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan 

engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a 
világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is 

megszentelődjenek az igazsággal.”
(János 17,15-19)

Jézus eljött! Végezzük el feladatainkat, hogy neki 
tetsző módon ünnepeljük ezt meg karácsonykor! 
Készüljünk ugyanakkor egész életünkre nézve is, tudva: 
Jézus eljön!

„Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, 
és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. 

Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, 
a kezdet és a vég.”

(Jelenések 22,12-13)
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