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Üdvözlet

Isten akar bennünket, noha nincs ránk szüksége 

Július elején áldott bibliatanulmányozási hetet tölthet-
tünk a magyarországi Szépalmán testvéri közösségben, 
érdekes eszmecserével Isten igéje körül. Főleg azokra a 
titkokra összpontosítottunk, amelyeket Isten Pál apos-
tol által nyilatkoztatott ki Gyülekezete számára. 

A Bibliát olvasva egy-egy fontos kijelentés nagyon 
könnyen elkerülheti figyelmünket, amelyeket csak ala-
posabb tanulmányozás után értünk meg igazán. A Bib-
liát tulajdonképpen nem szépirodalomként, hanem 
tankönyvként kell olvasni, amely feltárja előttünk az 
evangélium mélységeit. Nézzük például a kegyesség 
titkát az 1Timóteus 3,16-ban: «Valóban nagy a kegyes-
ségnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizo-
nyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a 
pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett di-
csőségben.»

Az 1Timóteus 1,11-ben ezzel kapcsolatban olvassuk: 
«Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, 
amely énrám bízatott.»

Isten önmagában boldog. Ez azt jelenti, hogy nélkü-
lünk nem kevésbé boldog, és velünk sem lesz boldo-
gabb. Istennek önmagában mindene megvan, amire 
szüksége van. Ő az, Aki, az örök, minden vonatkozás-
ban tökéletes Jahve. Az új fordításban így olvassuk:  
«…aki önmagában tökéletesen boldog». 

Ha Isten önmagában mindennel rendelkezik, miért 
akar még bennünket is? – Azért, mert be akar vonni 
minket is ebbe a boldogságba, hogy Őbenne mi is bol-
dogok legyünk. És ennek elérésére Isten a következőket 
tette:

1. Megjelent testben, vagyis emberként megszületett a 
földön, alászállása által visz fel bennünket a mennybe.

2. Működését és életét a Szentlélek lépésről lépésre 
igazolta, hogy aztán mi is később az újjászületés által 
megkaphassuk a Szentlelket.

3. Angyalok figyelték, csodálták és szolgálták Őt. – 
És Krisztusban ismerik meg a mennyei fejedelemségek 
és hatalmasságok Isten sokféle bölcsességét, amit csak 
imádattal lehet szemlélni (Efezus 3,10).

4. Mennybemenetele után hirdették evangéliumát a 
pogányok között. – Így eljutott hozzánk is, és hitre veze-
tett bennünket.

5. Hittek benne a világon. – Gondoljunk arra a sok 
gyülekezetre, melyek a pogányok világában keletkeztek 
– mi is ezek közé a hívők közé tartozunk.

6. Felvitetett dicsőségben. – Nem «a dicsőségbe», 
hanem «dicsőségben». Úgy is mondhatnánk, hogy di-
csőségben vitetett fel a dicsőségbe, vagyis teljes isteni 
tiszteletadás közepette. A Gyülekezet ma Istennek, az 
Atyának jobbján ül Krisztusban (Efezus 2,6).

A titok Jézus Krisztusnak mint a tökéletes megváltás 
kinyilatkoztatásának nagyságában áll válaszként arra a 
kérdésre, hogyan tesz Isten tökéletesen boldoggá. Jézus 
által juthatunk az örök Isten boldogságába, és részesül-
hetünk az Ő dicsőségében. Ebből pedig az következik, 
hogy Jézus nélkül az embernek semmije sincs, nem le-
het része Isten boldogságában. Nincs kapcsolata Isten-
nel, és így azzal sem, amit Isten nekünk adhat. Az ilyen 
ember mindent elvesztett, és maga is elveszett. Ezért 
valljuk mi is Péterrel: «Uram, kihez mennénk? Örök élet 
beszéde van nálad» (János 6,68).

Imádkozzunk embertársainkért, és hirdessük nekik 
az evangéliumot szeretetteljes türelemmel. És folyama-
tosan adjunk hálát azért, hogy Isten akar bennünket, 
noha nincs ránk szüksége, és Jézus mindent elvégzett 
azért, hogy Isten dicsőségébe kerülhessünk.

Norbert Lieth
Igehirdető, az Éjféli Kiáltás Misszió vezetője 

Bõvebb információ: 
Éjféli Kiáltás Misszió,  
Mobil: (+36-30) 630-7823  
Nagy Erzsébet 
E-Mail: info@ejfelikialtas.hu
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Figyelemreméltó párhuzamok Pál areopágoszi esete és a mai  
világ között, és amit ez a történet számunkra jelent.

oltárt is, amelyre ez volt felírva: AZ 
ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát 
ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hir-
detem nektek. Az Isten, aki teremtette 
a világot és mindazt, ami benne van, 
aki mennynek és földnek Ura, nem la-
kik emberkéz alkotta templomokban, 
nem szorul emberi kéz szolgálatára, 
mintha hiányt szenvedne valamiből; 
hiszen ő ad mindenkinek életet, le-
heletet és mindent. Az egész emberi 
nemzetséget is egy vérből teremtette, 
hogy lakjon a föld egész felszínén; 
meghatározta elrendelt idejüket és 
lakóhelyük határait, hogy keressék az 
Istent, hátha kitapinthatják és meg-
találhatják, hiszen nincs is messzire 
egyikünktől sem; mert őbenne élünk, 
mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti köl-
tőitek közül is mondták némelyek: 
Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. 
Mivel tehát az Isten nemzetsége va-
gyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy 
aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, 
művészi alkotáshoz vagy emberi el-
képzeléshez hasonló az istenség. A 
tudatlanság időszakait ugyan elnézte 
Isten, de most azt hirdeti az emberek-
nek, hogy mindenki mindenütt térjen 
meg. Azért rendelt egy napot, amelyen 
igazságos ítéletet mond majd az egész 
földkerekség fölött egy férfi által, akit 
erre kiválasztott, akiről bizonyságot 
adott mindenki előtt azáltal, hogy 

Majd két évezreddel ezelőtt játszó-
dott le egy történet, amely meg-

hökkentő párhuzamot mutat napjaink 
eseményeivel. Olvassuk el az Aposto-
lok Cselekedetei 17,16–34 verseit:

«Miközben Pál Athénben várta 
őket, háborgott a lelke, mert látta, 
hogy a város tele van bálványokkal. 
Nap mint nap vitázott a zsinagógában 
a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott 
istenfélőkkel; a főtéren pedig azokkal, 
akiket éppen ott talált. Néhány epi-
kureus és sztoikus filozófus is vitázott 
vele, akik közül egyesek ezt kérdezték: 
„Mit akarhat ez a fecsegő mondani?” 
Mások ezt mondták: „Úgy látszik, 
hogy idegen istenségek hirdetője”, 
mivel Jézust és a feltámadást hir-
dette. Ekkor megfogták, az Areopá-
goszra vitték, és megkérdezték tőle: 
„Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, 
amelyet hirdetsz? Mert, amint halljuk, 
idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő; 
szeretnénk tehát megérteni, hogy mi-
ről is van szó.” Az athéniek és a beván-
dorolt idegenek ugyanis egyébbel sem 
töltötték az idejüket, mint azzal, hogy 
valami újdonságot mondjanak vagy 
halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopá-
gosz közepére, és így szólt: „Athéni 
férfiak, minden tekintetben nagyon 
vallásos embereknek látlak titeket, 
mert amikor bejártam és megtekin-
tettem szentélyeiteket, találtam olyan 

feltámasztotta a halálból.” Amikor 
a halottak feltámadásáról hallottak, 
egyesek gúnyolódtak, mások pedig 
azt mondták: „Majd meghallgatunk 
erről máskor is.” Pál ezután eltávo-
zott közülük. Néhány férfi azonban 
csatlakozott hozzá, és hívővé lett: 
közöttük az areopágita Dioniziosz is, 
egy Damarisz nevű asszony, és velük 
együtt mások.»

Pál apostol megérkezett Athénbe. 
Amíg munkatársaira várt, bejárta a 
várost. Athén annak a kornak egyik 
legfontosabb városa volt, főleg a kul-
túra, a sport és a vallásosság tekinte-
tében. Igen gyakran előfordul, hogy 
éppen azok babonásak, akik tudásuk 
és képességeik alapján kiemelkednek 
a tömegből. Athén egyik fő jellemző-
je ebben az időben a bálványimádás 
volt. Pál nap mint nap vitázott külön-
böző embercsoportokkal, zsidókkal, 
epikureusokkal, sztoikusokkal, val-
lásosokkal. 

A zsidóknak megvolt a saját val-
lásuk és törvényük, amire büszkék 
voltak, mert úgy gondolták, hogy ők 
különlegesek, és mindenki másnál 
jobbak. Azt hitték, hogy a rituálék 
betartásával elnyerhetik Isten jóin-
dulatát.

Athénből két filozófiai irányzat is 
származik. Az epikureusok Epikurosz 
athéni filozófusról kapták nevüket. Ez 
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a filozófiai irányzat az élet központi 
céljának az élvezeteket tekintette a 
bölcsességgel szemben. Az epikureu-
sok materialisták voltak, akik nem 
tagadták ugyan Isten létezését, de 
úgy hitték, hogy nem avatkozik be az 
emberek dolgaiba. És hitük szerint a 
halál pillanatában az ember teste és 
lelke szertefoszlik, megszűnik. Vagyis 
éltek a jelenben, hogy élvezzék azt.

Ezzel ellentétben a sztoikus filozófia 
az élet fő céljának a tudást tekintette. 
Athén híres volt annak idején kultú-
rájáról, filozófiájáról és szépművésze-
téről. Az emberek a tudást, az emberi 
bölcsességet tisztelték. Mindenkit tárt 
karokkal fogadtak, aki nagy tudással 
jött közéjük. Az athéniek a filozófikus 
viták specialistái voltak, a sztoikusok 
panteistákként arra törekedtek, hogy 
tiszteletteljes életet éljenek, szorgal-
masok voltak, kitűnő, méltóságteljes 
embereknek tartották magukat, éppen 
ezért úgy érezték, hogy lenézhetnek 
másokat.

A zsákutcák 
Azok a különböző embercsopor-

tok, akikkel Pál találkozott, ma is lé-
teznek – talán egy kis átalakulással, 
de ugyanazokkal a tulajdonságokkal. 
Ezeknek a csoportoknak a gondolko-
dásmódja és maguk a csoportok is 
fellelhetőek mai világunkban.

Vannak, akik mindig valami új után 
kutatnak: Szövegünkben azt olvassuk, 
hogy az athéniek kitűntek az új utáni 
törekvésükkel. Ma is hasonló történik. 
Az emberek minden lehetőségben azt 
keresik, ami biztonságot, békességet, 
reményt és jólétet ad nekik. Mivel min-
dig adódik valami új, mindig kipróbál-
nak valami újat. És éppen ez mutatja, 
hogy hiányzik az, ami valóban biztos 
és hatásos. A relativizmus korában 
élünk. Mindenkinek megvan a saját 
igazsága, és elvárja, hogy azt a másik 
tiszteletben tartsa. 

Ennek komoly üzenete van. Ha sok 
igazság létezik, amelyek rendszerint 
egy vagy több ponton ellentmonda-

nak egymásnak, akkor nincs abszo-
lút igazság. Ezért sokan joggal neve-
zik korunkat igazság utáni kornak. 
Viszont micsoda tragédia az embe-
riségre nézve, ha már nincs abszolút 
igazság, ha már semmiben sem lehet 
hinni, ha minden relatív – a személyes 
észlelés vagy ízlés szerint! Ez nagyará-
nyú elbizonytalanodáshoz vezet az 
emberek körében. Nincs semmi, ami-
ben megkapaszkodhatnának, amiben 
biztosak lehetnének, hogy nem hagyja 
őket cserben. 

Így az ember boldogságát, bizton-
ságát és bizodalmát különböző dol-
gokban keresi. Futkos ide-oda abban 
a reményben, hogy megtalálja az élet 
értelmét. De amit talál, mindig csak 
egy bizonyos ideig tart, egyik csalódás 
követi a másikat, és az ember egyre 
frusztráltabb lesz. Egyesek bemennek 
a templomokba is egyszerűen kíván-
csiságból, vagy mert egy új opciót 
remélnek. Számukra Jézus csak nagy 
tanító, egy új vallás kezdeményezője 
– egy a sok közül. Egyesek jól is ér-
zik magukat a közösség szeretetteljes 
légkörében, de csak addig, amig nem 
adódik valami érdekesebb, szórakoz-
tatóbb.

Vannak, akik a szórakozásnak és az 
anyagiaknak élnek: Vannak emberek, 
akik az epikureusok stílusában csak a 
szórakozásnak élnek, mottójuk: «Éld 
az életet, hisz csak egyszer élünk.» Így 
legfőbb gondjuk vágyaik kielégítése. 

Partik, barátok, bulik, hobbik, szó-
rakozások, utazások, szex, alkohol és 
drog, mind arra hivatott, hogy általuk 
megtalálják az állítólagos boldogsá-
got. De milyen keserű az ébredés! 
Mindez ideig-óráig nyújt kielégülést, 
aztán kezdődik minden elölről. Foly-
tatódik a keresés újabb dolgok után, 
és mindez nagymértékben kapcso-
lódik az anyagi lehetőségekhez. Aki 
sokkal rendelkezik, azt a társadalom 
jobban elfogadja, akinek semmije 
sincs, az kívül marad a körön. Innen 
ered az anyagi javak hajszolása. Fo-
gyasztói társadalomban élünk, sokan 

Miközben Pál Athénben 
várta őket, háborgott 
a lelke, mert látta, 
hogy a város tele van 
bálványokkal.
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a fogyasztásban remélik megtalálni 
boldogságukat. 

De milyen hamar elveszíthetjük 
mindazt, amit elértünk! A legújabb és 
leggyorsabb autó, az új ház, az utazá-
sok és a többi nem töltheti be a lelki 
ürességet. Ez pedig frusztrációhoz 
vezet, és az egyre több utáni vágyat 
táplálja. Így az ember egy ördögi körbe 
kerül, ahol nem lel nyugalmat. 

Vannak, akik jó emberek akarnak 
lenni: Ezek az ún. moralisták, akik 
azt hiszik, hogy ők jók és haszno-
sak a társadalom számára. Azokkal 
szemben, akik csak a szórakozásnak 
élnek, ők abban látják életcéljukat, 
hogy jót tegyenek másokkal. Ők az 
elsők között vannak, akik egy gyer-
mekotthon vagy egy iskola felépíté-
sét Afrikában anyagilag támogatják. 
Adományoznak, hogy az éhínséget 
a világban enyhítsék. Támogatják a 
menekülteket, esetleg egy környezet-
védelmi szervezetet. Így fölötte érzik 
magukat mindazoknak, akik nem így 
cselekszenek. Mindezen cselekedetük 
természetesen nagyszerű, csakhogy 
ezzel sem találják meg a tartós bol-
dogságot és biztonságot. 

Vannak, akik bölcsességet és tu-
dást keresnek: Az athéniek igencsak 
tanult emberek voltak, hozzájuk 
hasonlóan ma is sokan törekednek 
tudásra, rangra, titulusra és önmeg-
valósításra. A világot egyre inkább a 
tudás kultusza jellemzi. Nem vagyok 
a tanulás ellen, én is diplomát szerez-
tem, és folyamatosan tanulok. Csak-
hogy ma a tudás sokak számára min-
dent jelent, és az emberek büszkék 
arra, amit tudnak és elértek. A Biblia 
azonban azt mondja, hogy a tudás fel-
fuvalkodottá tesz (1Kor 8,1). Ez az ő 
vallásuk, és ebben próbálnak értelmet 
találni. Kielégülést ad nekik, ha má-
sok előtt tudásukkal dicsekedhetnek, 
és ha elismerik teljesítményüket. De 
bármennyi tudást, bölcsességet vagy 
elismerést is szerezzenek, maradandó 
beteljesedést nem találnak. És mivel 
saját teljesítményükre támaszkodnak, 

nem ismerik fel, hogy szükségük van 
Istenre. 

És vannak a vallásosak: Ők azok, 
akik a vallásban látják az Istenhez, a 
mennybe vagy egy magasabb rendel-
tetéshez vezető utat. A rituálékhoz és 
parancsolatokhoz tartják magukat, 
úgy hiszik, hogy kegyességük és jó-
cselekedeteik révén jobb pozíciót 
érdemelnek ki. Úgy gondolják, hogy 
Isten elégedett lehet velük, mert hisz 
templomba járnak, a kórusban éne-
kelnek, adakoznak, közösségi munkát 
végeznek. 

Amint láttuk, éppúgy, mint az óko-
ri Athénben, ma is a legkülönfélébb 
életfilozófiákkal lehet találkozni, és 
mindnek közös vonása, hogy hiányzik 
belőlük valami. És ennek kihatása van 
az emberekre, ettől elégedetlenekké, 
agresszívekké, önzőkké válnak. Sőt az 
egyre több pszichikai problémának és 
öngyilkosságnak is ez az egyik elői-
dézője. 

Mi melyik magatartásforma vagy 
életfilozófia felé hajlunk? Az út, ame-
lyet járunk, meghozza-e a kívánt 
békességet, az igazi elégedettséget, 
a biztonságot? Amit eddig láttunk, 
nem más, mint zsákutca, ami csak 
felerősíti a frusztrációt, az elbátorta-
lanodást, a kétségbeesett keresést az 
igazi megoldás után. Nos, bármilyen 
magatartásformát vagy életfilozófiát 
mondhatunk is magunkénak, lennie 
kell annyi alázatnak bennünk, hogy 
meghallgassuk, mit mond és kínál 
Isten, ami hozzásegít a helyes döntés 
meghozatalához.

Az egyedüli út 
Az ismeretlen vagy mellőzött Isten: 

Amikor Pál az athéniekhez beszélt, 
rámutatott arra, hogy mindannak el-
lenére, amivel rendelkeztek, és amit 
tettek, a lényeget és a legfontosabbat 
elfelejtették. Pál egy rendkívül vallá-
sos társadalomba érkezett, ahol több 
mint száz istenséget tiszteltek – köz-
tük sok olyat, amely az emberek ked-
velt életstílusával állt összefüggésben. 

 A relativizmus korában 
élünk. Mindenkinek 
megvan a saját 
igazsága, és elvárja, 
hogy azt a másik 
tiszteletben tartsa. 
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És sok esetben az emberek szabad fo-
lyást engedtek alantas ösztöneiknek, 
mint például a bor istenének vagy a 
termékenység istennőjének tiszteleté-
re rendezett ünnepeken.

Egyesek valóban őszintén tisztelték 
istenségeiket, melyeket különböző 
alakokban ábrázoltak. Csakhogy ezek 
a bálványok élettelen tárgyként nem 
hallgathatták meg imáikat, nem nyúj-
tottak nekik vigaszt. Mivel az emberek 
féltek, nehogy megfeledkezzenek va-
lamelyik istenségről, aki később eset-
leg ellenük támadhat, az «ismeretlen 
istennek» is oltárt állítottak (ApCsel 
17,23). A velük folytatott beszélgetés-
ben Pál megmondta nekik, hogy tu-
datlanságban élnek (30. vers). Jóllehet 
koruk legtöbb ismerettel rendelkező 
embereihez tartoztak (filozófusaik 
tanait mind a mai napig becsülik és 
tanulmányozzák), mégsem tudták, mi 
a legfontosabb az életükben az örök-
kévalóságra tekintve. Nem vettek tu-
domást az igaz Istenről.

Ha társadalmunkra gondolok, azt 
hiszem, Pálnak ugyanazt kellene el-
mondania, ha itt lenne, mint amit 
az athénieknek mondott. A legtöbb 
ember számára a Biblia Istene telje-
sen idegen. Az «ismeretlen istennek» 
emelt oltár párhuzamos képe lehet 
az a sok gigantikus, csodásan meg-
épített katedrális, melyeket minden 
évben emberek milliói látogatnak, 
fotóznak, tanulmányozzák építészeti 
csodáit, azokra a királyokra emlékez-
nek, akiket ott koronáztak meg, vagy 
az ott tartott pompás esküvőkre, csak 
éppen arra nem gondolnak, hogy ki-
nek és miért építették őket. 

Sok ember azt sem tudja, ki való-
jában Jézus Krisztus. Ha egy mai is-
kolában megkérdeznénk a tanulókat, 
szerintük kicsoda Jézus, legtöbb nem 
tudná, mit feleljen, vagy esetleg egy 
futballistára gondolna.

Néhány évvel ezelőtt a Gedeon 
Társaság egyik munkatársával be-
szélgettem, ők Újszövetséget osztanak 
iskolákban, börtönökben, kórházak-

ban, hotelekben. Megkérdeztem tőle, 
milyennek látja az Isten iránti érdek-
lődést Németországban. Így válaszolt: 
«Ezt egy személyes tapasztalattal sze-
retném illusztrálni. Egyik alkalommal 
Újszövetséget osztottunk egy iskola 
előtt. Egy kb. 12 éves tinédzsernek is 
felajánlottam egyet. A fiú megkérdez-
te, mi ez valójában. Elmondtam neki, 
hogy ez a Biblia egyik része, és Isten-
ről szól. Erre a fiú megkérdezte: ‹És mi-
ért van nekem szükségem Istenre?›» 

Isten nemcsak ismeretlen, hanem 
tudatosan figyelmen kívül is hagyják. 

Az ismeretlen és mellőzött Isten 
bemutatása: Pált felkérték, hogy ezt 
az új hitet mutassa be és védelmez-
ze az Areopágoszon. Az Areopágosz 
a törvénykezés helye volt, ahol a bí-
rók, a bölcsek, a felelős személyisé-
gek összegyűltek, hogy a város ügyeit 
megbeszéljék, és ítélkezzenek. Pált 
kíváncsiságból vitték oda, hogy az új 
hitről beszéljen.

Az apostol először méltatta az athé-
niek vallásosságát: «Athéni férfiak, 
minden tekintetben nagyon vallásos 
embereknek látlak titeket» (ApCsel 
17,22). A görög alapszövegben a val-
lásos jelzőt a deiszidaimonia szó fejezi 
ki, amely magasfokú babonát, de az 
istenség iránti nagyfokú tiszteletet 
és félelmet is jelent (deido: félelem; 
daimon: démon vagy pogány isten). 
Feltűnik, hogy ennek a szónak eredeti 
jelentésében benne van a démon fo-
galma. Az apostol más helyen rámutat 
arra, hogy a bálványáldozatot tulaj-
donképpen a démonoknak mutatták 
be (1Kor 10,20). Isten nagyon határo-
zottan megtiltotta mindenféle lény 
vagy tárgy imádatát (2Móz 20,4.5). Aki 
ez ellen a világos parancsolat ellen 
vét, még ha azt szentnek is nevezik, 
iszonyatos befolyások előtt nyílhat 
meg. 

Aztán Pál elmondta nekik, hogy egy 
igaz Isten létezik, aki az eget és a föl-
det, valamint az embereket teremtette. 
Istennek hála, nem vagyunk a véletlen 
termékei, vagy egy nagy ősrobbanásé, 

Az athéniek igencsak 
tanult emberek voltak, 
hozzájuk hasonlóan 
ma is sokan törekednek 
tudásra, rangra, titulusra 
és önmegvalósításra.
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hanem a szerető Isten teremtményei. 
Különös gonddal és szeretettel alkot-
ta meg az embert. Ennek az Istennek 
nincs szüksége templomra lakóhelyül, 
sem emberekre, akik eledelt vigyenek 
neki, mert Ő mindennek alkotója. 

Egy másik helyen Pál kijelenti, 
hogy az embernek már a teremtett 
világ szemlélése által is arra a követ-
keztetésre kell jutnia, hogy létezik a 
teremtő Isten (Róm 1,18–21). Ha elfo-
gulatlanul és őszintén szemléljük az 
élővilág szépségét és a mindenség 
rendjét és harmóniáját, vagy akár 
saját testünk csodálatos felépítését, 
el kell ismernünk, hogy léteznie kell 
egy zseniálisan intelligens Lénynek, 
aki mindezt megtervezte és megal-
kotta, aki a fizikai törvények mögött 
áll és fenntartja ezt a rendet. Itt nincs 
véletlen, hanem tervezés a legapróbb 
részletekig. 

Egyesek azt állítják, hogy nincs Is-
ten, mert ők soha nem látták. Viszont, 
ha egy órát látnak, amely csodálatos 
mechanizmusával pontosan mutatja 

az idő múlását, eszükbe sem jut arra 
gondolni, hogy az órásmester nem lé-
tezik. Vagy ha egy impozáns épületet 
látnak, nem kételkednek abban, hogy 
létezik egy építész, aki megtervezte, 
noha sosem látták. Ugyanígy a termé-
szet elegendő bizonyítékkal szolgál 
arra, hogy létezik a Teremtő. 

Gondoljunk a határtalan univer-
zumra, ami arra utal, hogy a megte-
remtőjének is végtelennek kell lennie. 
A tény, hogy kimeríthetetlen energia 
létezik, mindenhatóságról tanúsko-
dik. A végtelen komplexitás tökéletes 
tudásról árulkodik. A kiszámíthatat-
lan idő pedig örökkévalóságra utal. 
Így minden egy Teremtőre vezethe-
tő vissza, aki végtelen, mindenható, 
mindentudó és örök. És nem utolsó 
sorban az élet eredete maga az Élet. A 
semmiből nem lesz semmi, viszont Is-
ten végtelen lényéből jött létre az élet.

Ami leginkább feltűnik a terem-
tésben, az a kitüntetett érdeklődés 
egy bizonyos teremtmény, mégpedig 
az ember iránt. Fizikailag hasonlít-

hatunk a majmokhoz, lényünkben 
azonban van valami, ami egy ma-
gasabb szintre emel bennünket. Az 
ember az egyetlen teremtmény a föl-
dön, aki gondolkodni tud, aki tudni 
akarja, honnan jön, hova megy, és 
milyen céllal van itt. A legtöbb ember 
elismeri, hogy léteznie kell egy maga-
sabb rendű lénynek, akit valamilyen 
módon imád. A Biblia is igazolja ezt: 
«Szépen megalkotott mindent a maga 
idejében, az örökkévalóságot is az 
emberi értelem elé tárta, de az ember 
mégsem tudja felfogni Isten alkotásait 
elejétől végig, amelyeket megalkotott» 
(Préd 3,11). A Bibliából azt is megtud-
juk, miért teremtette Isten az embert: 
«hogy keressék az Istent, hátha kita-
pinthatják és megtalálhatják, hiszen 
nincs is messzire egyikünktől sem» 
(ApCsel 17,27).

Isten létezésével kapcsolatban so-
kan úgy gondolják, hogy léteznie kell, 
de még nem találták meg. Így aztán 
keresik tovább, és különböző utakkal 
próbálkoznak. A legtöbb ember ebbe 
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a csoportba tartozik. Lehetnek teisták, 
agnosztikusok, vallásosak. 

Az ateisták viszont tagadják Isten 
létezését, mert nem találták meg. Ér-
velésük nem valami logikus. Próbáljuk 
meg ezt a következőképpen illusztrál-
ni: Elrejtek egy aranyrudat egy nagyvá-
rosban, és ezt a médiában bejelentem. 
Sokan elkezdik keresni. Egyesek bele-
fáradnak, feladják, és azt mondják, 
hogy sajnálatukra nem találták meg. 
Mások azonban kijelentik, mivel az 
aranyrudat nem találták meg, az nem 
is létezik. Tulajdonképpen ez az ateis-
ták érvelése. Mivel nem találták meg 
Istent, szerintük nem is létezik. 

Az elveszített Isten keresése: A Bib-
lia kijelenti, hogy az ember elveszett, 
és képtelen megtalálni az utat Istenhez 
(Ézs 53,6). Isten azonban azt szeretné, 
ha minden ember keresné Őt: «… hogy 
keressék az Istent, hátha kitapinthat-
ják és megtalálhatják, hiszen nincs is 
messzire egyikünktől sem …» (ApCsel 
17,27). Noha az emberek általában nem 
akarnak közeledni Istenhez, amint Pál 
mondja, Ő nincs is messzire egyikünk-
től sem. Isten olyan hatalmas, hogy 
betölti a mindenséget, de ugyanak-
kor szeretne minden egyes emberrel 
közösségben lenni. És semmi sincs, 
amivel az ember Őt helyettesíthetné. 
Ezért hasztalan képeket és szobrokat 
készíteni, a nagy Istent nem lehet egy 
darab kővel, gipsszel vagy vászonnal 
ábrázolni.

«A tudatlanság időszakait ugyan el-
nézte Isten, de most azt hirdeti az em-
bereknek, hogy mindenki mindenütt 
térjen meg» (30. vers). A megtérés tel-
jes irányváltást jelent, vagyis ezentúl 
a mostanihoz képest épp az ellenkező 
irányba kell haladnunk. Aki ezen a 
radikális változáson nem ment át, az 
még nem tért meg. Lehet valaki nagyon 
bölcs és vallásos, de ha ezt az irányvál-
tást nem teszi meg, és nem fogadja el az 
Úr Jézust élete Urának, valójában nem 
ismerheti Istent igazán.

Megkérdezhetnénk mindnyájan, mi 
az, ami helytelen az életünkben, mit 

kellene megbánnunk. Mindnyájunk-
nak van problémája. Isten a maga 
képmására teremtette az embert, de 
az ember okosabb akart lenni Isten-
nél, nélküle akart boldogulni, saját 
útját akarta járni, ez pedig bűnbe ve-
zette, mivel azonban Isten szent, nem 
lehet közössége a bűnös emberrel. A 
Biblia kijelenti: «…mindenki vétkezett, 
és híjával van az Isten dicsőségének» 
(Róm 3,23). És mivel Isten igazságos, 
ítéletet fog tartani a bűnösök fölött 
Fia, az Úr Jézus Krisztus által (ApCsel 
17,31). Ezért kéri Isten, hogy az emberek 
bánják meg bűneiket, ez az egyetlen út 
ugyanis, ami a megváltáshoz vezet. Az 
ember büszke, és azt hiszi, Isten nél-
kül is boldogulhat. Sokan vannak, akik 
bölcsnek tartják magukat, azonban ezt 
a komoly igazságot nem akarják tudo-
másul venni. 

A legbölcsebb ember, aki valaha a 
földön élt – Salamon király – így figyel-
meztet: «Az ÚRnak félelme az ismeret 
kezdete, a bölcsességet és intést csak 
a bolondok vetik meg!» (Péld 1,7). A 
valóban bölcs ember felismeri ezt az 
igazságot, és aszerint cselekszik. Akkor 
teszünk bizonyságot igazi bölcsesség-
ről, ha elismerjük, hogy létezik Isten, 
hogy az Ő szava szent és igaz, ha bűn-
bánatot tartunk és megtérünk. 

Az Istenhez vezető út: Pál folytatta 
prédikációját, és bizonyságot tett a 
megváltáshoz vezető egyedüli útról. 
Elismerte az athéniek vallásosságát, 
és rámutatott arra, hogy ennek elle-
nére nem ismerik az egyedül igaz Is-
tent. Sajnos, ma is ez a helyzet. Sokan 
mondják, hogy hisznek Istenben, sőt 
még azt is, hogy Jézusban is hisznek, 
és megbánták bűneiket. Ez azonban 
legtöbbször csak puszta vallásosság, 
és nincs igazi, mély kapcsolatuk Is-
tennel. Hisznek Istenben, mint ahogy 
a szeretetben, az energiában vagy a 
bankszámlájukban.

A Bibliából tudjuk, hogy Isten igaz-
ságos ítéletet tart a bűnös világ felett 
szent Fia által, aki magára vállalta bű-
neinket, meghalt a kereszten, és har-

Egyesek azt állítják, 
hogy nincs Isten, mert 
ők soha nem látták. 
Viszont, ha egy órát 
látnak, amely csodálatos 
mechanizmusával 
pontosan mutatja az 
idő múlását, eszükbe 
sem jut arra gondolni, 
hogy az órásmester nem 
létezik.
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madnapon feltámadt a halottak közül 
(ApCsel 17,31). Pál elmagyarázta, hogy 
a bűnöktől való megszabadulás egyet-
len lehetősége az, ha valaki elviseli az 
értük járó büntetést. De ezt egyetlen 
bűnös ember sem teheti meg. Ezért 
kellett Jézus Krisztusnak ebbe a világba 
eljönnie, hogy elhordozza a bűneinket. 
Az igaz és ártatlan meghalt a keresz-
ten, hogy elszenvedje a büntetést, amit 
mi érdemelnénk. De Jézus feltámadt a 
halottak közül, ezzel kinyilvánította 
hatalmát a fizikai és örök halál felett. 
Csak Őáltala nyerhet az ember teljes 
életet itt, és örökéletet a mennyben 
Istennél, az Atyánál.

A Róma 5,1-ben Pál egy alapvető 
igazságra mutat rá: «Mivel tehát meg-
igazultunk hit által, békességünk van 
Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus ál-
tal.» Csak a Jézus Krisztusba vetett hit 
által válhatunk igazakká Isten előtt. 
A kérdés az, miként nyilvánul meg ez 
a hit. 

A feleségemmel együtt megismer-
kedtünk egy fiatal és nagyon vallá-
sos asszonnyal. Elmondta, hogy hisz 
Istenben és Jézusban, és bűnvallást 
tett vétkeiről. De valami nem hagyott 
bennünket nyugodni, és meghívtuk 
hozzánk egy beszélgetésre. A hit mi-
benlétéről beszélgettünk, arról, hogy 
min alapul a hitünk.  Szemléltetésként 
a szék példáját hoztam fel. Először 
volt nálunk, nem ismerte azt a széket, 
amelyre leült, de bízott benne, hogy 
szilárdan áll, és megtartja őt. Meg-
kérdeztem, mi lenne akkor, ha nem 
bíznék a székben. Valószínűleg az 
asztalra támaszkodnék, figyelve arra, 
nehogy összetörjék a szék alattam. Az 
asztal példázza a vallásos intézménye-
ket  – legyenek azok akár katolikus, 
református, evangélikus, stb. egyhá-
zak. Van tehát a Jézusba vetett hit, és 
mellette az egyház. Így nem egyedül 
a Jézusba vetett hit létezik. 

Aztán támaszkodhatnék valakire a 
mellettem lévő széken. Ez azt a hitet 
példázza, amelyet megosztunk egy sze-
méllyel, például egy pappal, a pápával, 

a lelkigondozóval, vagy egy elhunyt 
személlyel, esetleg az ún. szentekkel, 
Szűz Máriával. Ez még mindig egy kö-
zös hit, nemcsak a Jézus Krisztusba 
vetett hit.

Egy másik példával is szeretnék élni. 
Tételezzük fel, hogy halálos szívbeteg-
ségem van, és csak egyetlen sebészor-
vos tud segíteni rajtam. Ki is tűzik a 
műtét napját, bevisznek a műtőbe, 
lefektetnek a műtőasztalra, amikor 
bejön az asszisztensnő, és közli, hogy 
a világhírű sebész nem tudott eljönni, 
de semmi gond, mert az anyja meg 
fog operálni. Megkérdezem tőle, hogy 
az anyja is sebész-e, de kiderül, hogy 
egyáltalán nem, csak kedves asszony, 
és nagyon szereti a fiát. Természetesen 
nem fogom hagyni, hogy ő operáljon 
meg. Ez a helyzet az üdvösséggel is, 
lehet valaki bármennyire jó és együtt-
érző, hiába támaszkodunk rá, mert 
üdvösséget csak Egyvalaki adhat.

A szék példájához visszatérve, el-
mondhatjuk, hogy van egy harmadik 
eset is. Úgy is ülhetnék rajta, hogy 
testsúlyomat lábaimra helyezve alig 
érinteném a széket. Ez azt jelentené, 
hogy saját magamban, saját erőmben 
bízok, és nem Jézusban. Ez tipikus pél-
dája azoknak az embereknek, akik jó-
nak tartják magukat, jócselekedetekkel 
jeleskednek, de a Biblia egyértelműen 
fogalmaz: «Mert egy az Isten, egy a köz-
benjáró is Isten és emberek között, az 
ember Krisztus Jézus» (1Tim 2,5). Vagy: 
«…és nincsen üdvösség senki másban, 
mert nem is adatott az embereknek az 
ég alatt más név, amely által üdvözül-
hetnénk!» (ApCsel 4,12).

Üdvözülni egyedül csak Jézus Krisz-
tus által lehet. 

Ez a világ számtalan utat kínál az ál-
lítólagos üdvösség elérésére, amelyek 
azonban mind zsákutcába vezetnek. 
És olyan társdalomban élünk, ahol 
az igazság mindenki számára relatív, 
pedig az Úr Jézus határozottan figyel-
meztet: «Én vagyok az út, az igazság és 
az élet; senki sem mehet az Atyához, 
csakis énáltalam» (Jn 14,6). János apos-

tol evangéliumában rámutat arra, hogy 
az ember minden tudása és fáradozá-
sa ellenére sem képes igazi békességet 
és maradandó biztonságot találni, és 
hangsúlyozza, hogy a Jézusba vetett hit 
által találhatjuk meg az igazi életet: «…
én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt 
bőségben éljenek» (Jn 10,10).

Az Apostolok Cselekedetei 17,28-ban 
az élő Istenről olvasunk, őbenne élünk 
mozgunk és vagyunk. Egyedül Ő ad-
hat életet, nemcsak biológiai, hanem 
szellemi és örök életet is. Aki nem áll 
kapcsolatban Istennel, nem találhatja 
meg az élet igazi értelmét.

Az ember előtt két lehetőség áll: egy 
olyan élet lehetősége, mely semmit 
sem akar tudni Istenről, és az Istennel 
való teljes azonosulás lehetősége, amit 
Jézus Krisztusnak a kereszten véghez-
vitt megváltói műve által nyerhetünk 
el. Jézus is rámutatott arra, hogy csak 
két út létezik, és mi mindnyájan egyi-
ken vagy a másikon járunk, és az Úr 
arra is figyelmeztet, mi vár ránk az utak 
végén: «Menjetek be a szoros kapun! 
Mert tágas az a kapu, és széles az az 
út, amely a kárhozatba visz, és sokan 
vannak, akik azon járnak. Mert szoros 
az a kapu, és keskeny az az út, amely 
az életre visz, és kevesen vannak, akik 
azt megtalálják!» (Mt 7,13–14). 

Csak két út van, az út pedig mindig 
vezet valahová. Jézus világosan figyel-
meztet arra, hova vezet a nélküle járt 
út – az örök kárhozatba. Pál is erről 
beszélt Athénben: «Azért rendelt egy 
napot, amelyen igazságos ítéletet 
mond majd az egész földkerekség fö-
lött egy férfi által, akit erre kiválasz-
tott, akiről bizonyságot adott minden-
ki előtt azáltal, hogy feltámasztotta 
a halálból» (ApCsel 17,31), aki az Úr 
Jézus Krisztus. Előttünk van tehát az 
az út, amely az örök élethez vezet, ha 
hiszünk Jézusban, és elfogadjuk Őt 
Urunknak, Megváltónknak. Minden-
kinek személyesen kell eldöntenie, 
melyik utat választja. Te milyen dön-
tést hozol? Ki a te hited alapja? Egye-
dül Jézus Krisztus?
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Az út megválasztása 
Annak idején Athénben az apostol 

üzenetére két reakció érkezett.
Isten elutasítása: A legtöbb okos 

athéni számára Pál üzenete nevetséges-
nek tűnt. Egyrészt meg voltak győződve, 
hogy az istenek nem halhatnak meg, 
másrészt a feltámadás lehetetlennek 
tűnt a szemükben. Az akkori idők filo-
zófusai Pálban csak egy fecsegőt láttak, 
aki idegen istent hirdet. 

Pál egykor a zsidóság vezető szemé-
lyisége volt, aki a legmagasabb vallásos 
képzésben részesült, most azonban a Jé-
zusról szóló üzenetet hirdette, aki éle-
tét adta őérte. És ez az üzenet azoknak, 
akik túl bölcseknek tartották magukat, 
igencsak egyszerűnek tűnt.

Azt az üdvösséget, amelyért semmit 
sem kell tennünk, csak egyszerűen hit-
ben el kell fogadnunk, ma is sokan túl 
egyszerűnek tartják. Vannak, akik nem 
akarnak életükön változtatni, ezért in-
kább figyelmen kívül hagyják Isten léte-
zését. Ez pedig Isten elutasításának útja.

Az elfogadott Isten: A bölcsek nagy-
számú csoportja mellett, akik továbbra 
is kitartottak filozófiájuk és bálványaik 
mellett, akadtak olyanok is, akik elfo-
gadták Pál üzenetét. Ők azok lehettek, 
akik őszintén és alázattal keresték Isten 
igazságát és életük értelmét. Róluk ol-
vassuk: «Néhány férfi azonban csatla-
kozott hozzá, és hívővé lett: közöttük az 
areopágita Dioniziosz is, egy Damarisz 
nevű asszony, és velük együtt mások» 
(ApCsel 17,34). Ők hitték, hogy az Úr Jé-
zus a bűnösök megváltásáért jött erre 
a világra, elhordozta a bűneikért járó 
büntetést, így megszabadította őket a 
bűn fogságából és örök élettel ajándé-
kozta meg őket.

Ez előtt a döntés előtt áll ma is min-
denki. Járhatjuk utunkat saját életfi-
lozófiánkkal, azonban meg kellene 
fontolnunk, hogy Isten létezik, hogy a 
menny és a pokol valóság, és a döntés, 
amit most hozunk, befolyásolja életün-
ket, és meghatározza, hol töltjük el az 
örökkévalóságot. A Biblia komolyan 
figyelmeztet: 

«Mert az Isten nem azért küldte el a 
Fiút a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem, hogy üdvözüljön a világ álta-
la. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, 
aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, 
mert nem hitt az Isten egyszülött Fiá-
nak nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, 
hogy a világosság eljött a világba, de az 
emberek jobban szerették a sötétséget, 
mint a világosságot, mert a cselekedete-
ik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, 
gyűlöli a világosságot, és nem megy a 
világosságra, hogy le ne lepleződjenek 
a cselekedetei. Aki pedig az igazságot 
cselekszi, a világosságra megy, hogy 
kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten 
szerint cselekedte azokat… Aki hisz a 
Fiúban, annak örök élete van, aki pedig 
nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem 
lát majd életet, hanem az Isten haragja 
marad rajta» (Jn 3,17–21.36).

      Egy megtévesztő ajánlatokkal teli 
világban, ahol nincs biztonság, igazi 
békesség, az Úr Jézus el akar vezetni 
bennünket az igazság felismerésére, a 
beteljesedett életre és az örök üdvösség-
re: «Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, 
és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az 
Írás mondta, annak belsejéből élő víz 
folyamai ömlenek!» (Jn 7,37.38).

Jöjjünk Jézushoz, Ő csillapítja szom-
junkat, megajándékoz bűneink bocsá-
natával és az örök élettel, ha hiszünk 
Őbenne. A Jézus Krisztusba vetett hit pe-
dig ezt jelenti: megbánjuk bűneinket, és 
elfogadjuk, hogy Jézus a kereszten a mi 
bűneinkért is meghalt, és így a szemé-
lyes Megváltónk lett. Akik ezt a hitbeli 
döntést meghozzák, nem csupán egy 
vallást gyakorolnak, hanem személyes 
kapcsolatba kerülnek Istennel! Így min-
den ember Isten szeretett gyermekévé 
válhat (Jn 1,12). Aki ezt a kapcsolatot 
szeretné, annak a Biblia megígéri: «Aki 
segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül» 
(Róm 10,13). 

Megtetted-e már, Testvérem? Ha 
nem, ne késlekedj, hívd az Urat se-
gítségül még most! 

Stephan Beitze

Két út létezik, és mi 
mindnyájan egyiken 
vagy a másikon járunk, 
és az Úr arra is figyel-
meztet, mi vár ránk az 
utak végén
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«…én vagyok az Úr, aki kegyelmet,  
ítéletet és igazságot gyakorlok e földön;  
mert ezekben telik kedvem,  
azt mondja az Úr.»

Jeremiás könyve 9,24

Építsétek egymást!

Ne bánd, hogy számos fölösleges 
csatát vívtál meg az életedben, 

hiszen csak így tanulhattad meg azt, 
hogy nem kell minden csatát meg-
vívnod. Ne bánd, hogy beengedtél 
az életedbe olyanokat, akik kihas-
ználtak, megaláztak, elvettek tőled 
emberi vagy anyagi értékeket. Csak 
így tanulhattad meg értékelni a jó 
embereket, és felismerni azt, hogy 
kit zárj ki végleg az életedből, vagy 
eleve be se engedd oda.

Ne bánd a kudarcaidat és a padlóra 
kerüléseidet, mert csak így jöhettél rá 
arra, hogy tényleg képes vagy felállni, 
bármilyen gyengének is érzed magad. 
Ne bánd a sötétséget, amiben részed 
volt, mert csak így tanulhattad meg 
értékelni a fényt, és keresni azt ön-
magadban és másokban.

«Vigasztaljátok ezért egymást, és 
építse egyik a másikat...» (1Thessz 
5,11). Aki lehúz, aki sérteget, aki bánt, 
zárd ki az életedből, hogy teljes életet 
élhess Krisztusban.

A vigasztalás nem rombolást jelent. 
Aki lerombolja a te munkádat, akár 
szellemi, akár fizikai értelemben, az 
Pál apostol szavainak áll ellen : « épít-
se egyik a másikat ». Nem azt olvastam, 
hogy rombolja le egyik a másikat... 
Kevés időnk maradt, ezért csak olya-
nokkal vedd körül magad, akik építe-
nek, akik veled együtt örvendeznek és 
várják az Urat !

Isten gazdag áldása legyen és 
maradjon Veled :

nagy erzSéBet

Im
at

ém
a

Lábam sötétbe’ jár,
előlem elsuhan
a napsugár.
Szívemben száz tövis sajog,
kitépni nem lehet.
Boldogtalan vagyok
Tenélküled.
Ne hagyj magamra, Istenem!
Magamban elveszek.
Csak egy szót szólj nekem,
s újjáleszek!

Füle Lajos

Segíts,  
mert elveszek,  
Uram!
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INNEN-ONNAN

A Svájci Nemzeti Tanács tagjainak kétharmada ellenezte Isten 
törlését az alkotmányból 

Svájc alkotmányában benne marad az 
Istenre való hivatkozás. Fabian Molina 
szociáldemokrata politikus indítványoz-
ta «Istennek, a Mindenhatónak nevé-
ben» kitétel törlését a svájci alkotmány 
bevezetőjéből azzal az indoklással, 
hogy Istenre hivatkozni «ma már nem 
időszerű». A Nemzeti Tanács júniusban 
szavazott Molina parlamenti kezdemé-

nyezéséről, és 119 igen szavazattal, 53 
nem ellenében úgy döntött, hogy az Is-
tenre való hivatkozás benne marad az 
ország alkotmányában. Az Evangélikus 
Néppárt vezetője és nemzeti tanácsosa, 
Marianne Streiff-Feller megjegyezte: 
«‹In nomine Domine›, ‹Isten nevében› 
és ‹Istennek a Mindenhatónak nevé-
ben› kifejezések már 1291 óta kísérnek 

bennünket. Ezzel elődeink és mi is azt 
akarjuk kifejezni, hogy egyetlen király 
és egyetlen párt sem birtokolja Svájcban 
a legfelsőbb hatalmat. Miközben vala-
mi természetfölöttire hivatkozunk, elis-
merjük, hogy végső soron nem tartunk 
mindent a kezünkben. Ez alázatra int, és 
ezzel szerénységre akarunk mindenkit 
felhívni.» mnr

Frankfurt tartományi legfelsőbb bírósága megerősíti a teremtés 
rendjének elutasítását 

Már hivatalos: A német törvénykezés 
elutasítja a teremtés rendjét, ami pár 
nappal ezelőtt még elfogadott nor-
ma volt a társadalomban. A Német 
Vasútat beperelték, mert eddig nem 
tartotta fontosnak foglalási rend-
szerében a férfi és nő megjelölés 
mellett a meghatározatlan nemű 
személy megjelölést is bevezetni. 
Frankfurt legfelsőbb bírósága iga-

zat adott a panaszosnak, aki, mint 
«nem bináris személy», személyé-
ben megtámadva és megkárosítva 
érezte magát, mert döntenie kellett, 
hogy férfiként vagy nőként vált-e je-
gyet, miközben egyiknek sem érezte 
magát. 1000 euró kártérítést ítéltek 
meg neki, a Német Vasutat pedig arra 
kötelezték, hogy haladéktalanul ak-
tualizálja rendszerét. Fatina Keilani 

elmondta a Neue Zürcher Zeitungnak: 
«A Vasút közölte, elektronikus elő-
jegyzési rendszerét úgyis átépíti, és 
‹az új rendszernek a gender megfe-
lelésű megszólítások opciója egyik 
jelentős építőköve lesz›. A közleke-
dési vállalat különben erre egy évet 
szánt. Ezek után gyorsabban végzik 
el a modernizálást.» mnr

Nemzeti Tanács ülésterme a svájci parlamentben
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Amint a tudomány  
egyre tudomány talanabbá válik 

Marie-Luise Vollbrecht biológus meg-
hívását biztonsági megfontolásokból 
visszavonták a berlini Humboldt Egye-
temen, mert előadásában két nem lé-
tezése mellett akart érvelni, ami ellen 
az egyetemisták tiltakoztak. Ezzel iga-
zolódott Ulrike Ackermann könyvének 
tétele: «Az új hallgatásspirál. Amint a 
tudomány politizálása szabadságunkat 
korlátozza». A Neue Zürcher Zeitung 
számára Thomas Ribi így írt erről: «A 
baloldali aktivisták megpróbálják a 
nyilvános vitát tiltásokkal és becsmér-
léssel oly mértékben korlátozni, hogy 
a szabad véleménynyilvánítást teljesen 
ellehetetlenítik, az utóbbi éveknek 
sajnos ez a szomorú valósága. […] Az 
egyetemek pedig e fejlemény jelentős 
előmozdítói.» A baloldali aktivisták el-
ferdült világképét szemléltetve a Hum-
boldt Egyetem esetéhez hozzászólva 
Beck újságíró a Twitteren megjegyezte: 
«Egy demokratikus társadalomban biz-
tonsági megfontolások nem lehetnének 
okai egy előadás lemondásának. Sok-
kal inkább az előadás embertelen biolo-
gizmusa adhat arra okot.» Ron Kubsch 
ezt így kommentálja: «Más szavakkal, 
Beck szerint az az állítás, hogy csak két 
biológiai nem létezik, embertelen.» A 

nem meghatározása tudománytalan 
érzelmi üggyé vált, amit senki nem 
vonhat kétségbe. Ezt mutatja az az in-
terjú is, amit a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung készített Dr. Sibylle M. Winte 
orvosprofesszorral, aki egy tervezett 
önmeghatározási törvény kapcsán el-
mondta: «A nemi identitás szubjektív 
megítélés. Nincs erre diagnózis, mint 
a vérvételnél vagy hasonlónál. Ezért 
olyan fontos megadni a lehetőséget a fi-

atal embereknek, hogy közöljék velünk 
gondolataikat a nemi identitásukról. […] 
Szubjektív megítélésük mértékadó szá-
munkra. […] És számunkra ez azt jelenti, 
hogy nem vizsgáljuk meg, nem vonjuk 
kétségbe, és nem nézzük meg, hogy va-
lóban úgy van-e?!»  mnr

Hazug  
nyelvhasználat 

Amerikában néhány konzervatív 
szembeszállt a genderőrülettel. Köz-
tük Matt Walsh a Daily Wire-től, aki 
a «What Is a Woman?» (Micsoda a 
nő?) dokumentációjával keltett feltű-
nést. Filmjében a legkülönfélébb em-
bereket kérte meg, hogy határozzák 
meg, szerintük mi a nő. A baloldali 
aktivistáknak ez nem sikerült, mert 
rendszeresen támadó álláspontra 
helyezkedtek, és maguk leplezték le 
ideológiájukat. Néhány konzervatív 
politikus időközben átvette Walsh 
taktikáját. Így a republikánus szená-
tor, Josh Hawley, egy meghallgatáson 
megkérdezte Khiara Bridges jogász–
professzort, miért beszél «terhesség-
re képes személyről» ahelyett, hogy 
nőről beszélne. Bridges azt válaszol-
ta, hogy Hawley kérdezési módja 
transzfóbiás, és a transzembereket 
erőszaknak teszi ki. A szenátor talá-
lóan visszakérdezett: «Ön azt állítja, 
hogy én erőszaknak teszem ki az em-
bereket, amikor azt mondom, hogy a 
nők lehetnek terhesek?» Konzervatív 
kommentátorok olyan utópisztikus 
regényeket emlegetnek, mint  George 
Orwell: «1984» és «Állatfarm» című 
műveit, vagy Aldous Huxleytől a 
«Szép új világ» című regényt, ame-
lyeknek megfélemlítő végidőkbeli 
jelenetei egyre inkább valósággá 
válnak. Amint valaki az egyik kon-
zervatív talkshowban megállapítja: A 
progresszívek úgy alakítják át a nyel-
vet, hogy általa hazugságot erősza-
kolnak rá az emberekre, miközben a 
nyelvnek tulajdonképpen az igazság 
továbbadását kellene szolgálnia min-
denki javára.                                   mnr

A Humboldt Egyetem Berlinben

Sibylle M. Winter:

«A nemi identitás 
szubjektív megítélés. 
Nincs erre diagnózis, 
mint a vérvételnél vagy 
hasonlónál…»
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NÉZŐPONTBAN

éLet

Amit a boldog  
reménység  

számunkra jelent 
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A Titusz 2,11–15 magyarázata tekintettel Isten kegyelmére 
és az életünkben végbemenő megszentelődésre. 

Sokakat foglalkoztat ez a kérdés: Ha 
tudnám, hogy az Úr Jézus Krisztus 

holnap visszajön, mit tennék ma más-
ként? – Ezzel a kérdéssel foglalkozni 
azonban nem az a fajta odaadás, amit 
az Úr elvár tőlünk, mert hisz ma vagy 
ezer éven át odaadásunk és imádatunk 
mindig ugyanaz kell hogy legyen. Nem 
azért kell tennem valamit, mert úgy vé-
lem, az Úr most fog visszajönni, ha-
nem az iránta való szeretetből. 

John Wesleyt megkérdezték egy-
szer: «Mit tennél ma, ha tudnád, hogy 
Urad ma este visszajön?» A válasza 
így hangzott: «Ugyanúgy felkelnék, 
reggeliznék, mint minden reggel, és 
kimennék az utcára evangélizálni. 
Aztán visszajönnék, megebédelnék, 
lepihennék, majd a tea után ismét 
kimennék evangélizálni.» Végül ki-
jelentette: «Semmin sem változtat-
nék, én ugyanis Isten akarata szerint 
élek!»

A Titusz 2,11–15-ben így ír Pál apos-
tol: «Mert megjelent az Isten üdvö-
zítő kegyelme minden embernek, és 
arra nevel minket, hogy megtagadva 
a hitetlenséget és a világi kívánságo-
kat, józanul, igazságosan, és kegye-
sen éljünk a világban, mivel várjuk 
a mi boldog reménységünket, a mi 
nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus 
Krisztus dicsőségének megjelené-
sét, aki önmagát adta értünk, hogy 
megváltson minket minden gonosz-
ságtól, és megtisztítson minket a 
maga népévé, amely jó cselekedetre 
törekszik. Ezt hirdesd. Ints és feddj 

teljes határozottsággal: senki meg ne 
vessen téged!» 

Pál azzal kezdi, ami mindnyájunk 
számára a legfontosabb – Isten üdvözí-
tő kegyelmével, azzal a kegyelemmel, 
amely minden istentelen, érdemtelen 
bűnös rendelkezésére áll meg nem ér-
demelt kiváltságként, amely által meg-
szabadulhat a kárhozattól és haláltól. 
Isten kegyelme sokkal több, mint egy 
isteni tulajdonság, ez a kegyelem is-
teni személy, maga Jézus Krisztus, 
aki emberré vált Isten, és akiben ez a 
kegyelem nyilvánvalóvá válik. – «Meg-
jelent Isten kegyelme minden ember 
üdvösségére.»

Az emberré lett Isten által jött el a 
kegyelem hozzánk: «Mert ő szabadí-
tott meg minket, és ő hívott el szent 
hívással, nem a mi cselekedeteink 
alapján, hanem saját végzése és ke-
gyelme szerint, amelyet még az idők 
kezdete előtt Krisztus Jézusban adott 
nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a 
mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus meg-
jelenése által, aki megtörte a halál 
erejét, és az evangélium által világos-
ságra hozta az elmúlhatatlan életet» 
(2Tim 1,9–10). 

Isten megváltó kegyelmének tulaj-
donképpeni célja az, hogy megmentse 
az embereket a kárhozattól és a bűn 
pusztító erejétől. A bűn elgyengíti és 
felőrli az emberi életet, elválasztja a 
bűnöst a szent Istentől, és úgy él to-
vább a megváltatlan emberiségben, 
mint egy gyógyíthatatlan, halálos be-
tegség.

A Titusz 2,11–14-ben Pál apostol ösz-
szefoglalja Istennek Krisztusban meg-
nyilvánuló örök tervét. Isten megvál-
tó kegyelmének négy aspektusát, ill. 
valóságát nevezi meg: 1. Megváltás a 
büntetéstől (11. v.); 2. Megváltás a bűn 
hatalmából (12. v.); 3.  Megmentés a 
bűn jelenlétéből (13. v.). 4. Megváltás 
a bűn uralma alól (14. v.).

Megváltás a büntetéstől 
Isten üdvözítő kegyelme minden em-
ber számára elérhető. Az «üdvösség» 
szó magában foglalja Istennek azt az 
óhaját, amely megváltói művében is 
megnyilvánul, mégpedig az emberek 
megváltásának, a bűntől való megsza-
badításának vágyát. És ez a megváltás 
csak kegyelem és Jézus Krisztus által 
lehetséges. Kegyelem nélkül az ember 
örökre elkárhozik, pokolra van ítélve 
(Mt 9,43–44; Ézs 66,24). Krisztus azon-
ban örök megváltást és örök üdvösséget 
ad azoknak, akik hisznek Őbenne mint 
Isten Fiában. 

Pál Isten üdvözítő kegyelméről be-
szél, ami minden ember rendelkezésére 
áll. Végül Isten minden embert meg-
ment? Ő felkínálja megváltó kegyelmét 
az egész bukott emberiségnek. «De ami-
kor megjelent a mi üdvözítő Istenünk 
jósága és emberszeretete …» (Tit 3,4). 
Jóllehet az ajánlat minden embernek 
szól, hatni csak akkor fog, ha hisznek 
benne: «Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Mert az Isten nem azért 
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küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje 
a világot, hanem hogy üdvözüljön a vi-
lág általa. Aki hisz őbenne, az nem jut 
ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet 
alatt van, mert nem hitt az Isten egy-
szülött Fiának nevében» (Jn 3,16–18; 
vö. Jn 14,6).

 Megváltás a bűn hatalmából 
Az üdvözítő kegyelem, amint Pál írja, 
«nevel minket, hogy megtagadva a hi-
tetlenséget és a világi kívánságokat, 
józanul, igazságosan, és kegyesen 
éljünk a világban».  

«Nevel bennünket», vagyis utat 
mutat, oktat. Isten szuverén kegyel-
me nemcsak megváltó, hanem okta-
tó, nevelő, tanácsadó is. Amikor meg-
tértünk, Isten közvetlen irányítása és 
vezetése alá kerültünk Szentlelke és 
igéje által. 

Más helyen Pál ezt így magyarázza: 
«Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, 
hanem az Istenből való Lelket, hogy 
megismerjük mindazt, amit Isten 
ajándékozott nekünk. Ezeket hirdet-
jük is, de nem emberi bölcsességből 
tanult szavakkal, hanem a Lélektől 
jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki 
embereknek magyarázva» (1Kor 2,12–
13). És: «Titeket is életre keltett, akik 
halottak voltatok vétkeitek és bűnei-
tek miatt, amelyekben egykor éltetek 
e világ életmódja szerint; igazodva a 
levegő birodalmának fejedelméhez, 
ahhoz a lélekhez, amely most az en-
gedetlenség fiaiban működik. Egykor 
mi is mindnyájan közöttük éltünk tes-
tünk kívánságaival, követtük a test és 
az érzékek hajlamait, és a harag fiai 
voltunk emberi természetünk sze-
rint, éppen úgy, mint a többiek. De 
Isten, gazdag lévén irgalomban, az 
ő nagy szeretetéért, amellyel minket 
szeretett, minket is, akik halottak vol-
tunk a vétkek miatt, életre keltett a 
Krisztussal együtt – kegyelemből van 
üdvösségetek! – és vele együtt feltá-
masztott, és a mennyeiek világába 
ültetett Krisztus Jézusért» (Ef 2,1–6). 

Ha egy ember valóban megtér, 

és új életet kap Jézus Krisztusban, 
nemcsak lénye változik meg, hanem 
élete is, mégpedig láthatóan. Nem 
lehetséges a bűnért járó bűnhődés-
től megszabadulni úgy, hogy közben 
annak uralma alatt állunk: «Krisztus-
sal együtt keresztre vagyok feszítve: 
többé tehát nem én élek, hanem 
Krisztus él bennem; azt az életet pe-
dig, amit most testben élek, az Isten 
Fiában való hitben élem, aki szeretett 
engem, és önmagát adta értem» (Gal 
2,20).

A Szentírás különben nem tanítja 
azt, hogy a bűn nélküli tökéletesség 
lehetséges a földi életben, sőt Pál vi-
lágosan kijelenti: «Nem mintha már 
elértem volna mindezt, vagy már cél-
nál volnék, de igyekszem, hogy meg 
is ragadjam, mert engem is megra-
gadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, 
én nem gondolom magamról, hogy 
már elértem, de egyet teszek: ami mö-
göttem van, azt elfelejtve, ami pedig 
előttem van, annak nekifeszülve fu-
tok egyenest a cél felé, Isten meny-
nyei elhívásának a Krisztus Jézusban 
adott jutalmáért» (Fil 3,12–14).

Egy másik helyen pedig ezt mond-
ja Pál: «Ne hazudjatok egymásnak, 
mert levetkőztétek a régi embert cse-
lekedeteivel együtt, és felöltöztétek 
az új embert, aki Teremtőjének kép-
mására állandóan megújul, hogy egy-
re jobban megismerje őt» (Kol 3,9.10).

Jelenlegi földi életünk a megszen-
telődés ideje, egy kétoldalú folyamat, 
amelyben régi bűnös énünk fokoza-
tosan alábbhagy, és új, keresztény 
énünk egyre növekszik. Ebben a fo-
lyamatban az Úr vezet bennünket, 
hogy ne kövessük a test kívánságait 
és az érzékek hajlamait, hanem ta-
gadjuk meg azokat (Tit 2,12).  – «Ne 
uralkodjék tehát a bűn a ti halandó 
testetekben, hogy engedelmesked-
jetek kívánságainak. Tagjaitokat se 
adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy 
a gonoszság fegyvereivé legyenek. 
Hanem adjátok oda magatokat az 
Istennek, mint akik a halálból életre 

keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az 
igazság fegyvereiként az Istennek!» 
(Róm 6,12–13). 

Valamit megtagadni az emberi 
akarat tudatos, célirányos cseleke-
dete, amely során az ember tudato-
san elfordul attól, ami bűnös, nemet 
mond az istentelenségre és világi kí-
vánságokra. Istentelen mindaz, ami 
nem Isten dicsőségét szolgálja, a vilá-
gi kívánságokról pedig ezt olvassuk: 

«Az ifjúkori kívánságot pedig ke-
rüld! Törekedj viszont az igazságra, a 
hitre, a szeretetre, a békességre azok-
kal együtt, akik tiszta szívből hívják 
segítségül az Urat!» (2Tim 2,22).  – 
«Szeretteim, kérlek titeket, mint jöve-
vényeket és idegeneket: tartózkodja-
tok a testi vágyaktól, amelyek a lélek 
ellen harcolnak» (1Pt 2,11). – «Intelek 
titeket: a Lélek szerint éljetek, és a 
test kívánságát ne teljesítsétek» (Gal 
5,16).

Krisztus is arra tanít bennünket, 
hogy józanul, megfontoltan, igaz-
ságosan és istenfélő módon éljünk 
ebben a világban. Megfontoltan azt 
jelenti, hogy nem hagyjuk magun-
kat a külső körülményektől, a világ 
befolyásától ide-oda sodortatni. Zsi-
nórmértékként Isten igazságát tart-
juk szem előtt, aszerint döntjük el, 
mi a helyes és mi a helytelen. Isten-
félőn pedig úgy élhetünk, ha szoros 
kapcsolatban maradunk Istennel 
mindennapi életünkben. Újjászüle-
tésünk, megváltozott életmódunk bi-
zonyságtételként álljon az elkárhozó 
világ előtt.  

Kegyelem által újulunk meg, és 
haladhatunk előre a megszentelő-
désben.

Megmentés a bűn jelenlétéből 
«…mivel várjuk a mi boldog remény-
ségünket, a mi nagy Istenünk és üd-
vözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségé-
nek megjelenését…» (Tit 2,13).

Ennek az ígéretnek egyik csodála-
tos igazsága az, hogy egy napon meg-
váltásunk beteljesedéseként Urunk-
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hoz hasonlóvá válunk tisztaságban 
és igazságosságban, és részesei lehe-
tünk az Ő dicsőségének. – «Szerette-
im, most Isten gyermekei vagyunk, 
de még nem lett nyilvánvaló, hogy 
mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor 
ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá le-
szünk hozzá, és olyannak fogjuk őt 
látni, amilyen valójában» (1Jn 3,2). 

Sóvárogva várjuk tehát «boldog re-
ménységünket». Pál nem csupán egy 
emberi kívánságról beszél itt, hanem 
Isten által megígért bizonyosságról. 
Ez a bizonyosság «a mi nagy Iste-
nünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus 
dicsőségének megjelenése» – Urunk 
visszajövetele.

Első eljövetele kegyelemben tör-
tént: «Mert ő szabadított meg minket, 
és ő hívott el szent hívással, nem a mi 
cselekedeteink alapján, hanem saját 
végzése és kegyelme szerint, ame-

lyet még az idők kezdete előtt Krisz-
tus Jézusban adott nekünk. Ez most 
nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, 
Krisztus Jézus megjelenése által, aki 
megtörte a halál erejét, és az evan-
gélium által világosságra hozta az 
elmúlhatatlan életet» (2Tim 1,9–10).

Második eljöveteléről pedig ezt 
írja Pál: «Kérve kérlek az Isten és a 
Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni 
fog élőket és holtakat; az ő eljövete-
lére és országára kérlek …» (2Tim 4,1).

A legjobb még ezután jön! Várjuk 
a Gyülekezet elragadtatását (1Kor 
15,51–58; 1Thessz 4,13–18), és az Úr 
második eljövetelét. És ha előbb ha-
lunk meg, akkor is megvan a remény-
ségünk és bizonyosságunk, hogy az 
Úrral leszünk. Krisztus fog dicsőség-
ben uralkodni, minden e nap után 
vágyakozik: «Hiszen tudjuk, hogy az 
egész teremtett világ együtt sóhajto-

A legjobb még ezután 
jön! Várjuk a Gyülekezet 
elragadtatását, és az Úr 
második eljövetelét.
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zik és együtt vajúdik mind ez ideig. 
De nemcsak ez a világ, hanem még 
azok is, akik a Lélek első zsengéjét 
kapták, mi magunk is sóhajtozunk 
magunkban, várva a fiúságra, tes-
tünk megváltására» (Róm 8,22–23).

Pál megváltásunk beteljesedésé-
ről ír, amikor Urunk arra a helyre 
visz bennünket, amelyet elkészített 
számunkra (Jn 14,1–3). Még ha a 
földön élünk is, polgárjogunk van a 
mennyben, itt csupán átutazók va-
gyunk! «Nekünk pedig a mennyben 
van polgárjogunk, ahonnan az Úr 
Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, 
aki az ő dicsőséges testéhez hasonló-
vá változtatja a mi gyarló testünket, 
azzal az erővel, amellyel maga alá 
vethet mindeneket» (Fil 3,20–21).

Azt is láthatjuk, hogy amikor Pál 
arról ír, hogy várjuk «a mi nagy Iste-
nünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus 
dicsőséges megjelenését», akkor 
Jézus Krisztust Istennek nevezi (Jn 
1,1–18; Róm 9,5; Zsid 1,1–3). A «nagy 
Istenünk» kifejezéssel Pál nem Is-
tenre, az Atyára utal, mivel a Titusz 
2,14-ben egyetlen személyről beszél. 
Az Újszövetségben a «nagy» jelzőt 
gyakran használják Jézus Krisztus-
ra is (Mt 5,35; Lk 1,32; Zsid 10,21). 
Ugyanakkor az Újszövetség sehol 
nem beszél Istennek az Atyának visz-
szatéréséről, hanem Isten Fiának újra 
eljöveteléről.  

Megváltás a bűn uralma alól 
«…  aki önmagát adta értünk, hogy 
megváltson minket minden gonosz-
ságtól, és megtisztítson minket a 
maga népévé, amely jó cselekedetre 
törekszik» (Tit 2,14). 

A megváltás felszabadít a bűn 
uralma alól, ugyanis aki nem szüle-
tik újjá, a bűn szolgájaként él. «Ha 
ugyanis eggyé lettünk vele halálának 
hasonlóságában, még inkább egy-
gyé leszünk vele a feltámadásának 
hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, 
hogy a mi óemberünk megfeszítte-
tett vele, hogy megsemmisüljön a 

bűn hatalmában álló test, hogy töb-
bé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki 
meghalt, az megszabadult a bűntől» 
(Róm 6,5–7).

Urunk önmagát adta, hogy meg-
szabadítson bennünket minden go-
noszságtól, a bűn rabszolgaságából. 
Az ApCsel 20,28-ban Pál többek kö-
zött így kéri az efezusi gyülekezet 
véneit: «legeltessétek az Isten egy-
házát, amelyet tulajdon vérével szer-
zett». Péter apostol pedig ezt írja: «…
tudván, hogy nem veszendő dolgo-
kon, ezüstön vagy aranyon váltatta-
tok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló 
életmódotokból, hanem drága véren, 
a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, 
Krisztusnak a vérén» (1Pt 1,18–19). 

Krisztus «önmagát adta bűnein-
kért, hogy kiszabadítson minket a 
jelenlegi gonosz világból Istennek, a 
mi Atyánknak akarata szerint» (Gal 
1,4), ezért minden hívő elmondhatja 
Pállal: «Krisztussal együtt keresztre 
vagyok feszítve: többé tehát nem én 
élek, hanem Krisztus él bennem; azt 
az életet pedig, amit most testben 
élek, az Isten Fiában való hitben 
élem, aki szeretett engem, és önma-
gát adta értem» (Gal 2,20).

Így tett bennünket «a maga né-
pévé», mégpedig nem ideiglenesen, 
hanem mindörökre! «Az én juhaim 

hallgatnak a hangomra, és én isme-
rem őket, ők pedig követnek engem. 
Én örök életet adok nekik, és nem 
vesznek el soha, mert senki sem ra-
gadhatja ki őket az én kezemből. Az 
én Atyám, aki nekem adta őket, min-
dennél nagyobb, és senki sem ragad-
hatja ki őket az Atya kezéből. Én és 
az Atya egy vagyunk» (Jn 10,27–30).

Ha a megváltás átmeneti lenne, 
és el lehetne veszíteni, akkor nem 
garantálhatna örök életet. De senki, 
még a Sátán sem foszthatja meg a hí-
vőt az örök élettől és az üdvösségtől. 
Ahhoz hatalmasabbnak kellene len-
nie Istennél, aki őt teremtette, és aki 
mindennél nagyobb és hatalmasabb. 

Isten megváltott gyermekeiként 
úgy tehetünk erről bizonyságot, hogy 
buzgón követjük szavát, amikor jó-
cselekedetekre szólít fel: «Mert az 
ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre teremtett, 
amelyeket előre elkészített Isten, 
hogy azok szerint éljünk» (Ef 2,10).

A jócselekedetek hitünk természe-
tes gyümölcsei, amelyekért buzgón 
munkálkodunk a Szentlélek segít-
ségével.  – «akkor a Krisztus vére, 
aki örökkévaló Lélek által önmagát 
áldozta fel ártatlanul az Istennek, 
mennyivel inkább megtisztítja lelki-
ismeretünket a holt cselekedetektől, 
hogy szolgáljunk az élő Istennek» 
(Zsid 9,14).

Istennek mindig az volt a szándéka, 
hogy népe igaz és szent legyen, hogy 
bizonyságot tegyen az Ő igazságossá-
gáról és szentségéről a hitetlen világ 
előtt: «Tisztességesen éljetek a pogá-
nyok között, hogy ha valamivel rágal-
maznak titeket mint gonosztevőket, a 
ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék 
Istent a meglátogatás napján» (1Pt 
2,12). A mérce pedig az, amit Krisztus 
adott számunkra: «Ti azért legyetek tö-
kéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok 
tökéletes!» (Mt 5,48).

nathanael Winkler

Még ha a földön élünk 
is, polgárjogunk van a 
mennyben, itt csupán 
átutazók vagyunk!
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BiBLiai Próféciák

A nagy nyomorúság előtti 
elragadtatás tanának 

pozitív következményei 
A nagy nyomorúság előtti elragadtatás tana (az ún. pretribulacionizmus) 

mindig a kritika kereszttüzében áll.  
Azonban az ebben való hitnek valójában pozitív kihatásai vannak. 

Ezt a kijelentést három pontban szeretnénk alátámasztani. 

lehetséges eljövetelébe vetett történel-
mi hitnek három döntő következmé-
nye van a keresztényekre és gyüleke-
zetükre». Ő írta le a pretribulacionista 
elragadtatás-modell következő három 
pozitív és hasznos eredményét.

1. Szent élethez vezet egy 
szentségtelen társadalomban 
Az a hit, hogy Jézus bármely pilla-
natban visszatérhet, a felelősség 
magasabb mércéjét állítja fel a hívő 
életében. És éppen ez az, amit a 
Szentírás tanít! Péter első levelében 
a gyülekezetvezetőkhöz fordulva írja: 
«És amikor megjelenik a főpásztor, 
elnyeritek a dicsőség hervadhatat-
lan koszorúját» (1Pt 5,4). Majd a 6–7. 
versekben hozzáfűzi: «Alázzátok meg 
tehát magatokat Isten hatalmas keze 
alatt, hogy felmagasztaljon titeket 
annak idején. Minden gondotokat 
őreá vessétek, mert neki gondja van 
rátok.» Alázatosságra szólítja fel a 
hívőket, és bíztatja őket, hogy egy 

Egyesek azt mondják, hogy annak 
a meggyőződésnek terjesztése, 

miszerint Jézus bármikor visszajöhet, 
nem más, mint puszta pánikkeltés. 
Sőt, vannak, akik szellemi visszaélés-
nek nevezik ezt a nézetet, és minden 
ilyenfajta evangelizáló felhívást a pre-
tribulacionista elragadtatás-elmélet 
közvetlen fejleményének tekintenek. 
Elragadtatás után a vezető és pilóta nél-
kül maradó és így szerencsétlenül járó 
autókról, vonatokról és repülőgépek-
ről szóló spekulációk arra szolgálnak, 
hogy a pretribulacionista elméletet alá-
ássák. A valóság azonban az, hogy ez 
a probléma mindig fennáll időponttól 
függetlenül, ha ugyanis az elragadtatás 
az idők végezetén következne be, ak-
kor sem lehetne arra számítani, hogy 
abban a pillanatban minden ember 
gyalog közlekedne.

A kérdés azonban nem az, hogy meg-
ijed-e valaki valamelyik végidőkbeli 
állásponttól, hanem az, hogy ez az ál-
láspont helyes-e. Norman Geisler meg-

jegyzi: «Először a félelem nem téves, 
ameddig a valóságon alapul. … Másod-
szor a pretribulacionizmus legtöbb érve 
nem a félelemre alapoz. Harmadszor az 
alkalmazás nem zárja ki a visszaélést. 
Még ha egyes érvek nem megfelelőek 
is, … az érv helyes alkalmazása általá-
ban nem válik hatástalanná a pretribu-
lacionizmus esetében sem.»

Egy konkrét eszkatológiai álláspont-
tal szemben az emberek legtöbbször 
látszatérveket sorakoztatnak fel. Ez a 
hibás következtetés az ellentétes érv 
téves vagy szándékosan elferdített vál-
tozata miatt alakul ki. Következésképp 
a bíráló nem «látja», amit nem akar – 
még akkor sem, ha világosan előtte áll.

Jóllehet a bibliai próféciák olyan 
információkat közvetítenek, amelyek 
aggodalommal töltenek el bennünket 
a világ jövőjével kapcsolatban, ezzel 
együtt rendkívül pozitív hatást is ki-
fejthetnek.

A már elhunyt Tim LaHaye rámu-
tatott arra, hogy «a Krisztus bármikor 
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napon elnyerik jutalmukat, amikor 
Jézus a «Főpásztor», megjelenik.

Az 1Jn 3,3 is megemlíti Jézus meg-
jelenését: «Ezért akiben megvan ez a 
reménység, megtisztítja magát, mint 
ahogyan ő is tiszta.» A hívőknek az a 
reménysége, hogy Krisztusnál lesznek, 
akár az elragadtatás, akár a halál által, 
felkelti azt a vágyukat, hogy tiszta és 
megszentelt életet éljenek.

Ami miatt igazán aggódnunk kellene, 
az a közömbös, langyos kereszténység, 
amely nem veszi komolyan Jézus közeli 
visszajövetelét (2Pt 3,3–4). Szenteknek 
kell lennünk, miként Ő is szent (1Pt 1,15). 
Tekintettel Krisztus bármikor lehetséges 
visszajövetelére a 2Pt 3,10–11 szent életre 
szólítja fel a hívőket: «De el fog jönni az 
Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, 
amikor az egek recsegve-ropogva elmúl-
nak, az elemek égve felbomlanak, a föld 
és a rajta levő alkotások is megégnek. 
Mivel pedig mindezek így felbomlanak, 
milyen szentül és kegyesen kell nektek 
élnetek.»

2. Evangéliumi gyülekezet 
létrejöttéhez vezet 
A korai gyülekezet evangéliumi gyüle-
kezet volt. Létrejöttének napján 3000 
ember csatlakozott hozzá (ApCsel 2,41). 
Az első írásos összefoglaló a jeruzsá-
lemi gyülekezetről megállapítja, hogy 
az Úr naponta gyarapította megváltott 
emberekkel (ApCsel 2,47).

Aki hiszi, hogy Jézus a hívőket elra-
gadtatáskor magához veszi – és hogy 
ez bármelyik pillanatban megtörténhet 
–, az abban motivált, hogy családtag-
jaival, barátaival és mindenkivel, akit 
elér, megossza ezt a hitet. Egyesek ezt 
a pretribulacionista nézet gyenge pont-
jának tartják, azonban a Szentírás min-
den kereszténynek megparancsolja az 
evangélizálást. Nos, akár elfogadjuk a 
pretribulacionista álláspontot, akár 
nem, mindnyájunknak az a feladata, 
hogy Krisztus evangéliumát minden-
kivel megosszuk. Pált kellene követ-
nünk, aki kijelentette: «Mert nem szé-
gyellem az evangéliumot, hiszen Isten 

ereje az, minden hívőnek üdvösségére» 
(Róm 1,16).

3. A világmisszió támogatására 
bátorítja a hívőket 
Az evangéliumi gyülekezetet az a hite, 
hogy az Úr Jézus bármely pillanatban 
visszajöhet, arra indítja, hogy felka-
rolja és előmozdítsa a világ evangé-
lizálásának ügyét. Gondoljunk Jézus 
utolsó földi szavaira: «Menjetek el te-
hát, tegyetek tanítvánnyá minden né-
pet, megkeresztelve őket az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek; és íme, 
én veletek vagyok minden napon a vi-
lág végezetéig! Ámen» (Mt 28,19–20).

Feltételezhető, hogy összefüggés van 
az első évszázad missziói tevékenysége 
és az utolsó század világraszóló misszi-
ói mozgalma között. Mindkét esetben 
annak a meggyőződésnek széleskörű 
elterjedése, hogy Jézus bármikor visz-
szajöhet, sokakat arra buzdított, hogy 
a Krisztusról szóló örömhírt az egész 
világon terjesszék. És aki nem tudott 
elindulni erre az útra, támogatta azo-
kat, akik ezt megtehették.

Norman Geisler megállapítja:
«Ha hisszük, hogy az időnk korlá-

tozott, és Krisztus bármely pillanatban 
visszajöhet, megértjük, mennyire fon-
tos az evangélizáció. Természetesen 
az örömhír terjesztése mindig nagyon 
fontos, mert hisz az ember előbb-utóbb 
meghal, és egyesekhez már túl későn 
jut el az evangélium. Azonban ez a 
sürgető érzés sokkal erősebb, ha úgy 
hisszük, ez lehet az utolsó alkalom az 
emberek megszólítására. Nem véletlen, 
hogy sok modern missziói mozgalmat 
(William Carey, David Livingstone és 
Adoniram Judson) és evangélizációs tö-
rekvést (Billy Sunday, Dwight L. Moody 
és Billy Graham) premillennialisták ve-
zettek be.»

eD hinDSOn, Mark hitChCOCk

Akár elfogadjuk a 
pretribulacionista 
álláspontot, akár 
nem, mindnyájunknak 
az a feladata, hogy 
Krisztus evangéliumát 
mindenkivel megosszuk
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tanítás 

A koraszülött, a  
végtelenség és a titok 

A különleges megbízott:  
Pál apostol különleges helyzetéről. – 12. rész

hogy apostolnak neveztessem, mert 
üldöztem Isten egyházát» (1Kor 15,9).

Másrészt ennek a kifejezésnek pro-
fétikus jelentése van Izráel jövőbeli 
megváltásával kapcsolatban. E tekin-
tetben Pál koraszülött Izráel jövőbeli 
nemzeti újjászületésének jelképeként. 
Először keresztényüldöző magatartá-
sával népének képviselője volt. Fana-
tikusan gyűlölte Jézust és mindenkit, 
aki követte. Vak gyűlölettel üldözte az 
Úr követőit, amint azt a vallásos fari-
zeusok tették Jeruzsálemben. És az Úr 
éppen őt választotta ki, és különleges 
eszközévé tette a pogányok apostola-
ként. Éppen ez lesz Izráel jövője is. A 
nép meg fog térni, amikor az Úr visz-
szajön, a lepel elvétetik a szeméről, és 
betölti missziói feladatát a messiási bi-
rodalomban. Izráelnek e jövőbeli elhí-
vása tekintetében Pál koraszülöttnek 
nevezhető. 

Majd hozzáfűzi: «De Isten kegyel-
méből vagyok, ami vagyok, és hozzám 
való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt 
többet fáradoztam, mint ők mindnyá-
jan; de nem én, hanem az Istennek 
velem való kegyelme» (1Kor 15,10). 

Pál minden erejével igyekezett en-
nek a kegyelemnek érvényt szerezni 
életében. Amennyire gyűlölte Jézust 
és Gyülekezetét azelőtt, olyan nagyon 
szerette most. – A keresztény a kegye-
lem erőforrásából él. Isten hívta el, és 
így kegyelme rendelkezésére áll. Csak 
fel kell használnia, és mindennapi éle-
tében alkalmaznia. Valaki a kegyelem 
erőforrásával kapcsolatban megkérdez-
te: «Miért szenved oly sok keresztény 
energiahiánytól, ha ez az erő ingyen 
kapható?»

Minden nap el kellene határoznunk, 
hogy ebből a felkínált ingyen kegyelem-
ből élünk, munkánkat ezzel végezzük. 
Dr. Alexander Radinger találóan je-
gyezte meg: «Az élet cirkuszában sok 
mindent kínálnak. Szédületes kötéltán-
cot, vidám bohócszámot, ügyes akro-
batikát, de a cirkuszigazgató mindig te 
leszel. Szabad a porond!» – Kezdjünk 
tehát valamit a felkínált kegyelemmel!

A végtelenség 
Pál apostol rendkívüli küldetését ab-
ban is láthatjuk, amit a feltámadásról 
és minden dolgok végéről ír: «Mindenki 

A z 1Korinthus 15,8-ban Pál apos-
tol így ír magáról: «Legutoljára 

pedig, mint egy torzszülöttnek, meg-
jelent nekem is.»

Pál «torzszülöttnek» nevezi magát, 
amit «koraszülöttnek» vagy «idő előtt 
születettnek» is lehetne fordítani. Ká-
rolinál például az idétlen szót találjuk, 
a Szent István Társulat fordításában 
pedig az elvetélt szót. A spanyol fordí-
tásban az igevers így hangzik: «...como 
si hubiera nacido en un tiempo que no 
me correspondía...» («... mintha olyan 
időben születtem volna, ami nem al-
kalmas számomra ...»). Ennek két oka 
lehet: 

Ez a torzszülött vagy Károlinál idét-
len megfogalmazás, amit az idegen 
nyelvű Bibliák inkább a koraszülött 
kifejezéssel fordítanak, egyrészt Pál 
különleges apostoli elhívására utal, 
mivel ő nem tartozik a 12 zsidó apostol 
közé. Ezért tekinti magát a legkisebb-
nek az apostolok között (9. v.). Mégis 
őt, aki üldözte az egyházat, egyenér-
tékű apostolként hívta el az Úr. «Mert 
én a legkisebb vagyok az apostolok 
között, aki arra sem vagyok méltó, 
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a maga rendje szerint: első zsengeként 
támadt fel Krisztus, azután az ő eljöve-
telekor következnek azok, akik a Krisz-
tuséi. Azután jön a vég, amikor átadja 
az uralmat Istennek és Atyának, amikor 
eltöröl minden fejedelemséget, minden 
hatalmat és erőt. Mert addig kell ural-
kodnia, míg lába alá nem veti vala-
mennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség 
töröltetik el a halál. Mert Isten mindent 
az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt 
mondja, hogy minden alá van vetve, 
nyilvánvaló, hogy annak kivételével, 
aki neki alávetett mindent. Amikor 
pedig majd alávettetett neki minden, 
akkor maga a Fiú is aláveti magát an-
nak, aki alávetett neki mindent, hogy 
Isten legyen minden mindenekben» 
(1Kor 15,23–28). 

Az itt bemutatott kronológiai sor-
rend véleményem szerint így néz ki: 
1. Jézus elsőként támadt fel a halottak 
közül. 2.  Jézus vissza fog jönni, ami-
kor annak ideje beteljesedik. 3. Aztán 
feltámadnak az őbenne hívők. 4. Jézus 
fog uralkodni, és minden, mennyen 
és földön, látható és láthatatlan, neki 
lesz alávetve. Ez magában foglalja az 
ezeréves uralmát, valamint az új eget 
és új földet. 5. Végül az új égen és új 
földön a halál is eltöröltetik. 6. Aztán 
minden átadatik az Atyának. 7. És Is-
ten lesz minden mindenekben. 

A korábbi cikkekben már láthattuk, 
hogy Pál a messzi múltba visszatekint. 
Látja kiválasztásunkat, mint ami már 
a világ alapjainak letétele előtt meg-
történt (Ef 1,4). Azonban profétikusan 
előre is tekint a János által leírt Jelené-
seken túl egy olyan jövőbe, amelyben 
Isten lesz minden mindenekben. Így 
véleményem szerint az új ég és új föld 
még nem az abszolút vég.

Az új égen és új földön úgy tűnik, 
még létezni fog az idő, mert hisz ott 
lesz az élet fája, amely minden hónap-
ban megadja termését, és levelei a né-
pek gyógyítására szolgálnak (Jel 22,2). 
És lesznek népek, melyek Izráelnek és 
a Messiás uralmának lesznek aláren-

delve (Jel 21,24.26). Ugyanakkor ebben 
a birodalomban az Atya Isten és a Fiú 
Isten együtt fognak uralkodni (Jel 
21,22; 22,3). Az abszolút végtelenség 
azonban akkor következik be, amikor 
minden hatalom és erő Istennek, az 
Atyának a kezébe kerül (1Kor 15,24.28).

Ezért gondolom azt, hogy az 1Ko-
rinthus 15,28 az Ezeréves birodalom 
utáni időben következik be. A Jele-
nések könyve 20. része Jézus Krisztus 
ezeréves uralmáról beszél (4. v.). A 
Jelenések könyve 21. és 22. része azt a 
paradicsomi állapotot írja le, amikor 
az Atya és a Fiú együtt uralkodik. Az 
1Korinthus 15,28 pedig azt az időt, ami-
kor Isten lesz minden mindenekben, 
hasonlóan a teremtés állapota előtti 
időhöz. «Bizony, tőle, általa és érte van 
minden: övé a dicsőség mindörökké. 
Ámen» (Róm 11,36).

Higgyük el, hogy Isten végtelenül 
nagyobb annál, mint ahogy azt mi 
elképzelni vagy felfogni tudjuk! És 
végtelenül több minden létezik annál, 
mint ami számunkra eddig kinyilat-
koztatott. Pál apostolnak megadatott, 
hogy ellásson e végtelenség határáig. 
De hogy azután mi következik, azt ő 
sem tudta megmondani. Egy vala-
mi azonban biztos: Isten gyermekei 
újjászületettek, így részesei az örök 
életnek, és meg fogják élni a «végte-
lenséget». 

A titok 
«Íme, titkot mondok nektek: nem fo-
gunk ugyan mindnyájan elhunyni, de 
mindnyájan el fogunk változni. Hirte-
len egy szempillantás alatt, az utolsó 
harsonaszóra; mert meg fog szólalni 
a harsona, és a halottak feltámadnak 
romolhatatlanságban, mi pedig elvál-
tozunk. Mert e romlandó testnek ro-
molhatatlanságba kell öltöznie, és e 
halandónak halhatatlanságba» (1Kor 
15,51–53).

Pál itt az elváltozás titkáról be-
szél, nem az elragadtatás volt a titok 
(ugyanis már történt elragadtatás), 

hanem az elváltozás és az egész Gyü-
lekezet elvitele. Csak Pál hirdette ezt a 
titkot külön kinyilatkoztatásként, más 
apostol nem.

Előzőleg a feltámadás sorrendjét il-
letően Pál megállapítja: «Mert ahogyan 
Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy 
a Krisztusban is mindnyájan életre kel-
nek. Mindenki a maga rendje szerint: 
első zsengeként támadt fel Krisztus, 
azután az ő eljövetelekor következnek 
azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a 
vég, amikor átadja az uralmat Istennek 
és Atyának, amikor eltöröl minden feje-
delemséget, minden hatalmat és erőt» 
(1Kor 15,22–24).

Először tehát feltámadt Krisztus 
első zsengeként, aztán következnek 
Krisztus követői az Ő dicsőséges eljö-
vetelekor, akik vele együtt uralkodnak 
az Ezeréves birodalomban. Ők azok a 
Jelenések 20-ban. Ezután következik a 
vég … – Itt még nem tért ki az elváltozás 
titkára, csak majd ezután beszél a Gyü-
lekezet elváltozásának eddig még ki 
nem nyilatkoztatott titkáról: «Íme, tit-
kot mondok nektek: nem fogunk ugyan 
mindnyájan elhunyni, de mindnyájan 
el fogunk változni…»

A titok az, hogy nem mindnyájan fo-
gunk elhunyni. Jézus visszajövetelekor 
a Krisztusban elhunytak fognak feltá-
madni, és akik ekkor életben vannak, 
el fognak változni, és az 1Thesszalonika 
4,16–17 szerint a feltámadtakkal együtt 
ragadtatnak el. Az élőknek Jézus visz-
szajövetelekor nem kell először meg-
halniuk, hogy aztán feltámadjanak. 
«…a halottak feltámadnak romolha-
tatlanságban, mi pedig elváltozunk» 
(1Kor 15,52).

«Maga pedig a békesség Istene szen-
teljen meg titeket teljesen, és őrizze 
meg a ti lelketeket, elméteket és teste-
teket teljes épségben, feddhetetlenül 
a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 
Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is 
cselekszi azt» (1Thessz 5,23–24).

nOrBert lieth
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NÉZŐPONTBAN

A hatodik levél 
a mennyből 

«A filadelfiai gyülekezet an-
gyalának írd meg: ezt mondja a 
Szent, az Igaz, akinél van a Dá-
vid kulcsa, és amit kinyit, sen-
ki nem zárja be, és amit bezár, 
senki nem nyitja ki: Tudok cse-
lekedeteidről. Íme, nyitott ajtót 
adtam eléd, amelyet senki sem 
zárhat be, mert bár kevés erőd 
van, mégis megtartottad az én 
igémet, és nem tagadtad meg 
az én nevemet. Íme, neked adok 
némelyeket a Sátán zsinagógá-
jából, azokból, akik zsidóknak 
mondják magukat, pedig nem 
azok, hanem hazudnak: íme, 
megteszem velük, hogy eljöj-
jenek, és leboruljanak a te lá-
bad előtt, és megtudják, hogy 
én szeretlek téged. Mivel meg-
tartottad állhatatosságra in-
tő beszédemet, én is megtarta-
lak téged a kísértés órájában, 
amely el fog jönni az egész vi-
lágra, hogy megkísértse azo-
kat, akik a földön laknak. Eljö-
vök hamar: tartsd meg, amid 
van, hogy senki el ne vegye ko-
ronádat. Aki győz, azt oszlop-
pá teszem az én Istenem temp-
lomában, és onnan nem kerül ki 
többé, felírom rá az én Istenem 
nevét, és az én Istenem városá-
nak, az új Jeruzsálemnek a ne-
vét, amely a mennyből száll alá 
az én Istenemtől, és az én új ne-
vemet. Akinek van füle, hallja 
meg, mit mond a Lélek a gyüle-
kezeteknek!» ( Jel 3,7–13).

sorozat

A filadelfiai 
gyülekezet  

kettős  
győzelme 

A Biblia utolsó könyvének magyarázata. – 
 37. rész. (Jelenések 3,8–9.)

A z Úr kettős indoklással magyaráz-
za, miért adott a filadelfiai gyüle-

kezetnek csodálatos nyitott ajtót: «Tu-
dok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót 
adtam eléd, amelyet senki sem zárhat 
be, mert bár kevés erőd van…» (Jel 3,8). 

Ez reményteljes üzenet azoknak, 
akik reménytelenül gyengék! Éljünk 
a Lélek teljhatalmával, hogy bizony-
ságtételünk ellenállhatatlan legyen! A 
gyengeségben mutatkozik meg igazán 
Isten dicsősége. Pál megadja ennek a 
magyarázatát: «Sőt azokat választotta 
ki az Isten, akik a világ szemében bo-
londok, hogy megszégyenítse a bölcse-
ket, és azokat választotta ki az Isten, 
akik a világ szemében erőtlenek, hogy 
megszégyenítse az erőseket: és azokat 
választotta ki az Isten, akik a világ sze-
mében nem előkelők, sőt lenézettek; 
és a semmiket, hogy semmikké tegye 
a valamiket; hogy egyetlen ember se 
dicsekedjék az Isten színe előtt» (1Kor 
1,27–29). 

Később megjegyzi: «…amikor erőt-
len vagyok, akkor vagyok erős» (2Kor 
12,10), ugyanis az Úr így bíztatta: «Elég 
neked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz» (2Kor 

12,9). Ezért jelenthette ki az 1Korinthus 
2,4-ben: «Beszédem és igehirdetésem 
sem az emberi bölcsesség megejtő 
szavaival hangzott hozzátok, hanem a 
Lélek bizonyító erejével.»

A második indok a nyitott ajtóra a 8. 
vers folytatásában található: «… meg-
tartottad az én igémet, és nem tagad-
tad meg az én nevemet.» – A filadelfiai 
gyülekezet rendelkezett a Jézus melletti 
szilárd kitartáshoz szükséges hitbeli 
bátorsággal. Ez a gyülekezet komolyan 
vette a teljes Szentírást. A filadelfiai 
hívők nem hallgattak az olyan érvek-
re, melyek szerint «nem kell ezt olyan 
komolyan venni, nem szabad olyan 
korlátoltnak lenni», és nem is hagyták 
magukat megfélemlíteni. Szilárdan ki-
tartottak hitük mellett – az akkori idők 
mindenféle áramlataival szemben.

A nagy baj az, hogy sokan mindket-
tőt akarják – az Urat és a világot is, így 
aztán hoppon maradnak. Hasonlók 
azokhoz a legyekhez, melyek ugyan-
úgy leszállnak a szemétdombra, mint 
a mézeskenyérre. Az Úr azonban kije-
lentette: «Így tehát, aki közületek nem 
mond le minden vagyonáról, nem lehet 
az én tanítványom» (Lk 14,33). 



A filadelfiai gyülekezetnek nagy 
hitbeli harcát a vallásos világ ellen 
kellett megvívnia: «Íme, neked adok 
némelyeket a Sátán zsinagógájából, 
azokból, akik zsidóknak mondják 
magukat, pedig nem azok, hanem ha-
zudnak: íme, megteszem velük, hogy 
eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad 
előtt, és megtudják, hogy én szeretlek 
téged» (Jel 3,9). 

A pergamoni gyülekezetnek a Sátán 
trónusával kellett szembenéznie, azaz 
annak szörnyű uralmával (Jel 2,13). 
Szmirna (Jel 2,9) és Filadelfia ellenben 
a «zsinagógával» (Luther: «a Sátán is-
kolája») szembesül – a Jézus Krisztus 
nélküli vallással. Ez pedig a Jézus igazi 
Gyülekezete elleni elkeseredett ellensé-
geskedést jelent. Ez a harc mind a mai 
napig tart, és egyre erősödik, amint a 
Krisztus nélküli vallás – akár zsidó, 
mint itt, vagy akár keresztény – mind 
nagyobb teret hódít. 

Miközben világosan kirajzolódik 
az igazi, megszentelt hívők világgal 
szembeni frontja – «Én azonban nem 
kívánok mással dicsekedni, mint a mi 
Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki 
által keresztre feszíttetett számom-
ra a világ, és én is a világ számára» 
(Gal 6,14)  –, a «Sátán zsinagógája» a 
vallásos, sátáni megtévesztés megsze-
mélyesítőjévé válik. Erről olvasunk a 
2Korinthus 11,14-ben is: «Nem is cso-
da, mert maga a Sátán is a világosság 
angyalának adja ki magát.» Ha valaki 
enged a vallásos megtévesztésnek, és 
a keresztény vallást a kereszt és az Úr 
Jézus Krisztus iránti szívbéli odaadás 
nélkül elfogadja, akkor a Sátán karmai 
közt van.

Annak idején a zsidók voltak azok, 
akik nagy vehemenciával vonták két-
ségbe a Krisztusban való üdvösséget, 
amit a filadelfiai hívők vallottak, és ál-
lították: Mienk az egyedüli helyes út, 
mi vagyunk az igazak Isten előtt. De 
hazudnak, mert az Úr kijelenti róluk: 
«akik zsidóknak mondják magukat, 
pedig nem azok» (Jel 3,9). Ma a Krisz-
tus nélküli keresztények azok, akiket 
elöljáróik «kedves gyülekezetként» 
szólítanak meg, akik a mai «filadelfiai 
gyülekezetet» megvetik és kigúnyolják. 
Mindenki, aki az Úr Jézust teljes szívé-
ből követi, ismeri ezt a vallásos világ-
gal, a Krisztus nélküli keresztényekkel 
folytatott szörnyű küzdelmet, akik így 
érvelnek: «Mi megkeresztelkedtünk és 
konfirmáltunk, helyesen cselekszünk, 
senkit sem bántunk, tehát minden a 
legnagyobb rendben van.» Az Úr Jézus 
azonban itt adja a filadelfiai gyüleke-
zetnek ezt a csodálatos ígéretet: «Íme, 
neked adok némelyeket a Sátán zsi-
nagógájából, azokból, akik zsidóknak 
mondják magukat, pedig nem azok, 
hanem hazudnak: íme, megteszem ve-
lük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a 
te lábad előtt, és megtudják, hogy én 
szeretlek téged» (Jel 3,9).

Ez pedig a következőt jelenti: A ti 
hűséges meggyőző bizonyságtételetek 
által sokan elhagyják a «Sátán zsinagó-
gáját», a látszatkereszténységet, és iga-
zolnak titeket azáltal, hogy elfogadják 
Jézus Krisztust személyes Megváltójuk-
nak. Felismerik, hogy a holt, formális 
hit helyett élő közösség létezik az Úr és 
az övéi között: «… és megtudják, hogy 
én szeretlek téged».

Könnyebb egy paráznát, egy gyil-
kost, egy tolvajt vagy valamilyen bű-
nözőt Jézushoz vezetni, mint egy Krisz-
tus nélküli keresztényt. Az Úr azonban 
megígérte, hogy ez is meg fog történni. 
És meg is történt. Számtalanszor, mind 
a mai napig megtörténik a csoda, ami 
Jeruzsálemben is megtörtént: «…igen 
sok pap is engedelmeskedett a hitnek» 
(ApCsel 6,7). 

WiM MalgO (1922–1992)
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Jézus Krisztusban hívõk tud-
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áldozatul.” (Róm 12,1)
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