Élet és reménység
„Jobb az élő eb, mint a megholt oroszlán.” Préd 9,6
Mi értelme van az életnek, ha semmi öröm nincs sem a tudásban, sem az élvezetekben,
sem a népszerűségben? Nem jobb lenne akkor inkább a halál?
Mi értelme van az életemnek?

Kontraszt
A Prédikátor könyvének az írója ellentétbe állítja az életet és a halált. Egy élő kutya,
jobb, mint egy halott oroszlán – mondja.
Egy élő kutya. Ne egy fajkutyára gondoljunk. Inkább egy utcán kóborló kutyára. Egy
olyan kutyára, akit mindenki megvet. Nincs semmi jó tulajdonsága. Nincs otthona, kóbor kutya.
A szemétből él és a mocsokban hempereg.
Ennek a kutyának az ellentéteként említi a prédikátor az oroszlánt. Az állatok királyát.
Azt eszik, amit akar. Ordításától megborzonganak az emberek és az állatok.

Az élet valósága
Azt mondhatnánk, hogy ez egy érdekes összehasonlítás. Egy megvetett kutya és egy
büszke oroszlán. De a Prédikátor egy halott oroszlánról beszél. Mozdulatlanul fekszik az egykor
hatalmas állat. És elmegy mellette a kóbor kutya. Bele is rúg néhányszor. Mert ő még él. Ő még
járni tud, ő még keresi az élelmet. S nemsokára, ha jóllakik a silány étellel, sütkérezik egy kicsit a
napon. Az oroszlán halott, de a kutya él.
Jól értsük meg: ebben az Igében nem egy túlvilági életről való bölcselkedés van.
Ellenkezőleg! Itt valójában az evilági életről van szó. Vagyis arról, hogy mit teszünk, hogyan
élünk itt e földön a halálunk előtt.

Élvezetek
A valóságban az ember ebben az életben nem nagyon gondol arra, hogy valójában ez
élet után jön az igazi, a valóságos élet. Ám, hogy ez az igazi élet a mienk legyen, szükséges

megtérnie az embernek. Másképpen mondva: meg kell tanulni Jézust a mi Szabadítónkat és
Megváltónkat megismerni. De a legtöbben itt, a földön nem ezt választják. Ezért figyelmeztet a
Prédikátor: „No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat, mert
immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid! A te ruháid mindenkor legyenek fehérek és az
olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék…(Préd 9,9-10). „Egyed vigassággal”, vagyis „élvezd!” Élvezd
úgy, ahogy kedves Isten előtt. És ne csak te, hanem a te szeretteiddel együtt élvezd az életet.
Ám ne feledd, hogy az élet olyan mint egy fuvallat, mint egy szellő. Tehát, míg e földön vagy,
addig térj meg, addig ismerd meg a Krisztusban való élet szépségét, örömét, áldását. Mert
odaát már késő lesz.

Megéri
A hívő embernek az élete nem mindig örömteli. A bölcselő is így vélekedik: itt minden
sötét, itt minden csak a halálra néz. De így nem dicsőítjük az Atyát. Ez az élet, minden
kereszthordozásával szép, ha Krisztussal éljük. Érdemes Vele élni…
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