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Elutasítjuk a szégyenteljes titkolózást, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is
hamisítjuk meg az Isten ígéjét, hanem a nyilvánvaló igazságot képviseljük minden ember
lelkiismeretének az Isten előtt. (2 Kor. 4.2)

Előszó
Miről szól ez a könyv? A Biblia egy szakaszáról, az Efézusi levél első két fejezetéről,
amelyben Isten csodálatos világosságot adott minden embernek, minden kor minden
hívőjének. Szólni kívánok Isten irántunk való hatalmas szeretetéről, a megváltásról, a
győzelemről – és ezek összefüggéseiről.
Maga a Biblia a tökéletes igazság – annak mélységeit egyetlen emberi mű sem tudja
teljesen kimeríteni. Mindig újabb és újabb igazságok, összefüggések tárulhatnak fel az őszinte
és pártatlan igazságkeresők előtt. Ez a könyv sem több, vagy más, mint a többi: kutatások és
Isten ajándékba adott világosságának összefoglalása, ami segítséget nyújthat az olvasónak
olyan igazságok és összefüggések felismerésére, amelyek továbbsegíthetik még újabb és
nagyobb áldások befogadására, felismerésére. „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal
világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig” (Péld. 4.18). Mi
is a korábbi nemzedékek vállain állunk, és az utánunk jövők remélhetőleg még magasabbra
jutnak.
Minden könyvre igaz a mondás, és erre is, hogy egy könyvet nem lehet befejezni, csak
abbahagyni. Nem végső igazságok megfellebezhetetlen gyűjteményét szerettem volna
összeállítani, hanem segítséget a napi keresztény élethez, szerettem volna megmutatni az Ige
csodálatos igazságait és azok összefüggését. Reménykedem benne, hogy mind az
igazságokban, mind az összefüggésekben az Olvasó tovább is halad majd e könyvnél. Így is
meglehetősen terjedelmes lett a munkám, de annyi mindent lehetne még minden részhez
fűzni, hogy egy könyvtárat is meg lehetne a kiegészítésekkel és továbbgondolásokkal tölteni.
Így kérem az Olvasót, fogadja jó szívvel ezt a néhány szakasznyi magyarázatot, és buzdítom
arra, hogy olvassa és tanulmányozza azt a könyvet, amiben viszont minden benne van: a
Bibliát.
Az elemzésben gyakran hivatkozom majd Jones és Waggoner írásaira, Ellen White
mellett. „Az Úr nagy kegyelmében igen értékes üzenetet küldött népének Waggonner és Jones
testvérek által. Eszerint tárjuk a felemeltetett Üdvözítőt világosabban a világ elé, úgy mint az
egész világ bűneiért hozott áldozatot… Isten parancsa, hogy ezt az üzenetet juttassuk el az
egész világnak. Ez a harmadik angyal üzenete. Hirdessétek hangos szóval, akkor majd
Lelkének nagy mértékű kiárasztása kíséri. … Sátánnak eltökélt szándéka volt, hogy eltakarja
előlünk Jézust, és rávegye az embereket, hogy emberekre tekintsenek fel. Arra, hogy
emberekben bízzanak, és olyan nevelést kapjanak, hogy emberektől várják a segítséget.
Éveken át az egyház emberekre tekintett és sok mindent emberektől várt el. Nem tekintett
Jézusra, akiben az örök életre vonatkozó reményeink összpontosulnak. Ezért szolgáinak
bizonyságtételt adott, feltárta az igazságot úgy, ahogyan az Jézusban van. Ez a harmadik
angyal üzenete éles vonalakban. … Járja be ez a bizonyságtétel az egész világot! Tárja fel a
törvényt és az evangéliumot, mert a kettőt tökéletesen egybeforrasztja. … Az Úr akarata, hogy
ezeket a magasztos tárgyköröket tanulmányozzuk a gyülekezetekben. Ha minden gyülekezeti
tag befogadná Isten igéjét, világosságot és értelmet adna az együgyűeknek is”.1
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„Hajthatatlanság mutatkozott meg ennek az igazságnak az elfogadására, valamint az
előre kialakított vélemények feladására sokak részéről Minneapolisban az Úr küldöttei –
E.J.Waggonner és A.T. Jones ellenzőinek körében. Az ellenszegülés szítása révén Sátán
sikerrel járt abban, hogy népünktől nagymértékben elzárja a Szentlélek különös erejét,
amelyben Isten kívánta részesíteni őket. Az ellenség megakadályozta őket annak
megszerzésében, ami felruházhatta volna őket azzal a képességgel, hogy elvigyék az igazságot
a világnak úgy mint azt az apostolok tették pünkösd napját követően”.2
„Isten titkának befejezése az evangélium munkájának a befejezését is jelenti. Az
evangélium munkája pedig úgy fejeződik be, hogy Isten először is eltávolítja a bűn minden
maradványát a Jézusban hívőkből, és Krisztus örökkévaló igazságát plántálja beléjük. Ezáltal
teljesen kiábrázolódik Krisztus minden egyes hívőben. Ekkor csakis Isten nyilatkozik meg az
összes hívők emberi lényében, és természetében. Azután másodszor azt is jelenti az
evangélium munkájának a befejezése, hogy Isten elveszíti mindazokat, akik nem fogadják el az
evangéliumot (Thess.II.1,7-10), mert nem az Úr eljárása az, hogy a végtelenségig életben
tartson embereket, akik felől nyilvánvaló, hogy csakis arra fogják már felhasználni az életet,
hogy önmaguk számára is mind több nyomorúságot halmozzanak fel. …
A Szentélyben nem fejeződhet be addig a törvényszegésektől, bűnöktől és
tisztátalanságoktól való szabadítás és az Istennel való megbékélés műve, amíg meg nem
valósul ez minden egyes személyben, aki része volt a Szentély szolgálatának. A Szentély nem
tisztíttathatik meg addig, míg meg nem tisztul minden egyes hívő, aki ott imádja az Urat. A
Szentély nem tisztíttathatik meg addig, amíg a nép bűnvallomásai és a papi közbenjárás által
a tisztátalanságok, törvényszegések és bűnök folyama árad a szentélybe… Ezt a folyamot meg
kell állítani, éspedig a forrásnál, a szentélyhez tartozó hívők szívében és életében, mielőtt
lehetséges lenne a szentélynek a megtisztítása.” 3

2

E.G.White: SM 235 (Válogatott üzenetek 222. oldal)
A. T. Jones: The Consecrated way of the Christian Perfection (A keresztény tökéletesség megszentelt útja) 116119.
3
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Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez
„Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus
Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr
Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki
megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, A szerint, a mint
magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és
feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad
Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének
magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, akiben van a mi
váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, Megismertetvén
velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, Az
idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a
Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;
Őbenne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a
ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az Ő
dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban: akiben ti is, minekutána hallottátok
az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is,
megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, aki záloga a mi örökségünknek Isten
tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására” (Eféz. 1.1-14).
Az első fejezet első tizennégy verse a görögben egyetlen mondat – Pál apostol egy
himnusszerű kezdésben foglalja össze szinte a kereszténység egészét – nevezhetnénk akár a
megváltás himnuszának is. Pál jól elkülöníthető szakaszokban szól először az Atya terveiről
és elhívásáról (3-6. vers), a Fiú végrehajtó munkájáról (7-12. vers) és a Szentlélek
beteljesítő, megpecsételő jelenlétéről (13-14.vers). Mindhárom „tagmondat‖ vége az adott
isteni személy iránti dicséretre való felhívással zárul.
Az apostol köszönti a gyülekezet tagjait, mint szenteket: azaz Isten számára
elkülönítetteket, Hozzá tartozókat. Ahogyan a templom szent edényeit nem lehetett
hétköznapi, mondhatni világi dolgokra használni, ahhoz hasonlóan az Istenhez tartozó
„szentek‖ sem a világhoz tartoznak, hanem az Úrhoz, Őt kell szolgálniuk, az Ő akaratát
teljesíteniük – szabad választásból, önként, szeretetből és hálából mindazért, amit Isten tett
értük – értünk - Jézus Krisztusban (3. vers). A negyedik verstől kezdve veszi sorra azokat az
áldásokat, amelyeket az Atyától nyertünk Krisztus által, s később a keresztény növekedés
lelki területeit is felvázolja.
Pál a következő áldásokra, helyezi a hangsúlyt mint egy folyton, hozzánk egyre
közelebb érő folyamat részeire:
- az örök idők előtt történt kiválasztásra és elhivatásra (4. vers)
- a fiúvá fogadásra (5. vers)
- a bűnbocsánatra (7. vers)
- a szabadulásra (7. vers)
- és a Lélek elpecsételésére és zálogára bennünk (11-13.vers), ami a zárókő az
építményen.
Elegendőek-e, alkalmasak-e ezek az áldások arra, hogy valóságos örömöt és
békességet adjanak, hogy magasztaljuk ezekért Istent?
Noha lélekben Izraelhez tartozunk (Gal 6.16, Eféz. 2.12), nem lenne jó, ha a test
szerinti Izrael tudatlanságát és hálátlanságát ismételnénk meg. „ Az Úr igéjének terhe Izráel
ellen, Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Miben
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szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak? azt mondja az Úr: Jákóbot
pedig szerettem; Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét
pedig pusztai sakálokévá.‖ Izraelnek szinte semmit nem jelentett, hogy az Úr a népévé
fogadta őket. „Miben szerettél minket?‖ – kérdezték az Urat. Vajon nem elegendő
bizonyíték Isten szeretetére a kiválasztásunk, a fiúvá fogadásunk, a bűnbocsánat és a
szabadulás felajánlása, az Isten Lelkének ígérete? Van-e bármi okunk ezek hátterén
kételkedni Őbenne?
Isten a szabadulást, bűnbocsánatot (7. vers) nagy bőségben (a görögben a „teljes‖ szó
van), minden bölcsességgel és értelemmel közli velünk. A „szofia‖, a bölcsesség az eszmei
megértést jelenti, az értelem (fronészei) pedig a megértett dolgoknak a megfelelő időben és
rendben való gyakorlati alkalmazását önmagamra.
A 11. vers szerint Krisztusban már megkaptunk mindent, amire szükségünk lehet –
vettük az örökséget (múlt időben). Az örökség egyfelől az üdvösség, az örök élet és az
újjáteremtett Föld – ez részben prófétai múlt idő, mivel fizikailag még nem vagyunk ott,
mivel azonban Isten a maga részéről elvégzett mindent, hogy ez beteljesüljön, ezért az
ígéretek biztosak. Másfelől pedig az örökség Istennek az az ígérete, ami nem más, mint
Krisztus halála4 és feltámadása kibocsátott Szentlélek, aki a hívőkben lakozik. Isten a maga
szuverén hatalma5 folytán fektette le a terveit, előre gondoskodva minden szükségesről a
számunkra. Az „eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő
akaratjának tanácsából cselekszik‖ a görögben rendkívül hangsúlyos kifejezése Isten
korlátlan, önálló és független hatalmának. Az „eleve‖ nem megfellebbezhetetlen, tőlünk
független dolgot jelent a görögben, hanem csak annyit, hogy „előre‖. Isten előre hozott egy
tervet, rendelkezést felőlünk a maga hatalma folytán, amit semmilyen démoni ellenmunka
nem akadályozhat meg. Úgy forgatja és rendezi az eseményeket az Úr, hogy ezek a mi
javunkat szolgálják – ha együttműködünk Vele és engedelmeskedünk a felhívásainak. Ha
azonban végleg hátat fordítunk Istennek, nem ér célt Isten jó terve velünk, és nem jutunk el
az üdvösségre. „Hogyha őt keresénded, megtalálod; ha ellenben őt elhagyándod, ő is elhagy
téged mindörökké.‖ (1 Krón. 28.9). De mi nem az elveszés, hanem az üdvösség
várományosai vagyunk: „akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a
Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre:
kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen‖ (1 Pét. 1.2) – és adatik is.

4

Örökség csak valaki halála után kapható meg.
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„Kegyelem néktek, és békesség…” (Eféz. 1.2)

Kegyelmet kaptunk Istentől
Eféz. 1.2-ben Pál apostol így köszönti a gyülekezetet, s rajtuk keresztül minket is:
„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
„Isten szava mindig többet jelent az emberi szónál. Az Úrtól nem hallhatunk semmitmondó
üdvözléseket. Szava lényegre törő és teremtő szó, erre teremtett világunk a bizonyíték. Isten azt
mondta: „Legyen világosság; és lett világosság‖ – és minden más is. „Ő szólt, és meglett‖. Miért
hangzik így az apostoli levélben az üdvözlet: „Kegyelem és békesség legyen veletek! „Mert megjelent
az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.‖ (Tit. 2, 11) „Békességet hagyok néktek az én
békességemet adom néktek, nem úgy adom, amint a világ adja.‖ (Ján. 14, 27) „Békeség, békesség a
messze és közel valóknak, így szól az Úr!‖ (Ésa. 57, 19) Isten békességet és kegyelmet adott nékünk
igazságot és megváltást hozott minden ember számára - neked is és nekem is. Ne úgy olvassuk ezt,
mint csupán egy rövid üdvözlési formát vagy csak afféle odavetett üdvözletet, amely bevezeti a
gondolatsort, hanem úgy tekintsük, mint teremtő igét, amely személyesen nekünk hozza el Isten
minden értelmet meghaladó békességének áldásait. Azok a szavak, amelyeket Jézus a házasságtörő
asszonynak mondott, nekünk is szólnak: „Megbocsáttattak néked a te bűneid!‖ „Eredj el békességgel!‖
(Luk. 7, 48-50) Békesség adatott néked, engedd, hogy Isten békessége kormányozza szívedet! A
békességet és kegyelmet Krisztustól kapjuk „aki önmagát adta bűneinkért.‖ „Mindegyikünknek pedig
adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint‖. (Ef. 4, 7) Ez a kegyelem a
„Krisztus Jézusban való kegyelem.‖ (2 Tim. 2, 1) Krisztus Önmagát adta mindannyiunkért. Életünk
bizonyítja, hogy Krisztus feláldoztatott érettünk, mert Ő ‖az élet‖, ez az élet az emberek világossága,
és „az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert‖ (Ján 1, 4, 9; 14, 6)
Krisztusban áll fenn minden. (Kol. 1, 17) Isten „nem kedvezett az Ő tulajdon Fiának, hanem Őt
mindnyájunkért odaadta,‖ és Jézussal együtt önként, „nékünk ad mindent‖ (Róm. 8, 32) „Az Ő Isteni
ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. (2 Pét. 1, 3) Az egész
világegyetem nékünk adatott Krisztusban és miénk ereje teljessége a bűn felett aratott győzelemhez.
Isten szemében minden teremtményének élete ugyanakkora értékű. Krisztus, Isten kegyelme által
elszenvedte a halált minden emberért, (Zsid. 2, 9), hogy a földön mindenki megkaphassa a
„kimondhatatlan ajándékot.‖ (2 Kor 9, 15) „Az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, amely
az egy ember Jézus Krisztusé sokkal inkább elhatott sokakra‖, sőt mindenkire, „miképpen egy
bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre
elhatott az életnek megigazulása.‖ (Róm. 5, 15-18) (E. J. Waggoner: az örömhír, 14-15. oldal)

Isten teremtő szava van igéjébe foglalva, ami nem puszta hangsor, hanem teremtő erő,
cselekvő hatalom. „Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem
megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és
kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám
üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem” (Ésa.
55.10-11)

Mi a kegyelem?
A kegyelem szóról a szótárban ezt a jelentést találjunk: χάρις (kharisz) 1) öröm, élvezet,
gyönyör; báj, 2) kedvezés, szívesség, jóindulat, kivételezés; kegyelem, 3) hála, elismerés, 5)
jutalom, viszonzás. A khárisz a khairó-ból származik, melynek jelentése: 1) örül, örvendezik,
vidám, jókedvű 2) örömét leli, kedve telik valamiben. Milyen sokat mond már maga a szó
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Isten hozzánk való jóságáról! A kegyelem jóindulat, szívesség – és az is kiderül, hogy Isten
ezt nem kényszerből vagy mogorván teszi, hanem öröme telik abban, hogy segíthet rajtunk. A
manapság használt „karitatív‖ szó is a khárisz szóból származik. Milyen az igazi „karitatív
munka‖? Felkarolja a rászorulókat, a tehetetleneket, az érdemteleneket, nem a puszta
fizetségért és kényszerből, hanem örömmel és jóindulattal; s az ilyen munkát végző
legnagyobb öröme, ha van foganatja a munkájának a másik ember életében, lelkében.
Menyivel inkább így van ez Istennél!
„Isten szereti a bűntelen, ártatlan angyalokat, akik szolgálatára állnak, akik teljesítik
minden parancsolatát, de kegyelmet nem ad nekik, mert sosem szorultak rá, mert sosem
vétkeztek. A kegyelem, érdemtelen emberi lényekkel szemben gyakorolt tulajdonsága. Mi
nem kerestük, éppen, mert Isten Bennünket keresett, azért küldte. Isten örvend, ha kegyelmet
áraszthat mindazokra, akik éhezik és szomjúhozzák, nem azért, mert érdemesek rá, hanem
azért, mert érdemtelenek. Éppen szükségünk a jogcímünk s a biztosítékunk, hogy ebben az
ajándékban részesülünk.‖ (E. G. White Bizonyságtételek a lelkészeknek, Lényeges elvek
viszonylatainkban, 247. oldal)
„ Szeretni Istent mindenekfelett és önzetlenül egymást - ez a legjobb ajándék, melyben
mennyei Atyánk részesíthet. Ez a szeretet nem pillanatnyi fellángolás, hanem isteni alapelv, állandó
erő. A meg nem szentelt szívben nem fakadhat; nem is teremhet meg benne. Csak abban a szívben
találjuk meg, melyben Jézus uralkodik. "Mi szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket." A szívben,
melyet az isteni kegyelem megújított, minden cselekedet indítórugója: a szeretet. A jellemet átalakítja,
fékezi az ösztönöket, uralja a hajlamokat és nemesíti a törekvéseket. Ha ezt a szeretetet szívünkbe
fogadjuk, életünket megédesíti, és nemesítő befolyást áraszt egész környezetünkre.
János igyekezett megértetni a hívőkkel, hogy milyen kiváltságokban részesülnének, ha a
szeretet e lelkülete hatná át életüket. Ha ez a megváltó hatalom uralja a szívet, akkor irányítja az
összes többi indítórugókat is; föléemeli a hívőt a világ megrontó befolyásának. Ha a hívők engednék,
hogy ez a szeretet bennük teljesen uralomra jusson, és életük hajtóerejévé váljék, akkor a hit és az
Istenbe vetett bizalom teljességére jutnának el. A hit teljes bizalmával járulhatnának Isten elé, abban a
tudatban, hogy Tőle mindent megkapnak, amire jelen és örök javuk érdekében szükségük lehet. …
Isten kegyelme elnyerésének feltételei igen egyszerűek és méltányosak. Az Úr nem kíván tőlünk nehéz
dolgot, hogy elnyerjük a bűnbocsánatot. Nincsen szükségünk hosszú, fáradságos búcsújárásokra,
fájdalmas önsanyargatásra, hogy Isten kegyelmébe fogadjon bennünket, vagy hogy vétkeinkért
vezekeljünk. "Aki... az ő vétkét... megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer." (Péld. 28, 13.)‖ (Ellen

G. White: Apostolok története, "Hű tanúbizonyság" c. fejezet, 377-378. oldal)

Kegyelemből van életünk
Isten kegyelmet gyakorló, „karitatív‖ munkája ez: szeretetből felkarolni a rászorulókat,
adni azoknak, akik nem tudnak segíteni magukon. Péter „minden kegyelem Istenének‖ nevezi
az Urat, Jób könyvében pedig bizonyságot olvashatunk arról, hogy Isten nélkül még a fizikai
életünk sem állhatna fenn egy pillanatig sem. „Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és
lehellését magához vonná: elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba‖
(Jób. 34.14-15)
„Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket magamra
raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta; Vénségtekig én vagyok az,
és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és
megszabadítom.” (Ésa. 46.3-4)
Az egész élet kegyelem, mert Isten nélkül semmi nem áll fenn. Tehát máris részesültünk
kegyelemben, mivel élünk - már előre elválasztotta Isten a bűnöst a bűneitől, Krisztusban,
örök időnek előtte, különben már Ádámnál és Évánál lezárult volna a történelem. Isten
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folyamatosan felajánlja neked, nekem, bárkinek a kegyelmét – erre első bizonyíték a fizikai
életünk.
„Krisztus halálának köszönhetjük még ezt a földi életünket is. Az a kenyér, amelyet megeszünk,
az ő megtört testének a hozama. Azt a vizet, amit megiszunk, kiontott vérével vásároltuk meg.
Egyetlen ember: sem szent, sem bűnös, nem eszi úgy meg mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével
és vérével táplálkozna. A Golgota keresztjét minden falat kenyérre, amit megeszünk, rányomták. Ez a
kereszt tükröződik vissza minden csepp vízben, amelyet megiszunk. Mindezt Krisztus az ő nagy
áldozata jelképeiben tanította meg nékünk. Az a világosság, amely a felház helyiségében megtartott
úrvacsorai istentiszteletből ragyog ki, szenteli meg a mindennapi életünk fenntartásához szükséges
élelmiszereket. Családi ebédlőasztalunk az Úr asztalává válik, és minden étkezésünk szentséggé.
Krisztus szavai azonban mennyivel nagyobb mértékben bizonyulnak igaznak lelki életünkkel
kapcsolatban! Krisztus kijelenti: "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak"
(Jn 6:54). A Golgota keresztjén érettünk kiöntött élet elfogadásával tudunk csak szent, istenfélő életet
élni. Ezt az életet pedig csak Krisztus szavainak megvallása útján kapjuk meg, és az által, ha azokat a
dolgokat cselekedjük, amelyeket Krisztus parancsolt meg nékünk. Így válunk eggyé vele. "Aki eszi az
én testemet mondja Jézus és issza az én véremet, az énbennem lakozik és évis abban. Amiként
elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él énáltalam"
(Jn 6:56-57).‖ (Ellen G. White: Jézus élete, „Az én emlékezetemre‖ c. fejezet)

A teremtés ténye, bősége és gazdagsága már eleve Isten jóindulatáról, szeretetéről tesz
bizonyságot. Isten maga a szeretet – azért teremtett téged, hogy végtelenül és bensőségesen
szeretve legyél, és hogy viszontszereteted által megmaradhass Őbenne – szeretetben,
igazságban és szentségben. „Én vagyok az út, az igazság és az élet‖ – mondta Jézus: ő a
fizikai és lelki élet egyaránt.
Azonban probléma lépett fel a teremtés után: Ádám, szabad döntése folytán a bűnt
választotta, s ezzel – mint az emberiség ősapja – kényszerpályára állította a tőle származó
egész emberi nemzetséget. Azóta bűnre fogékony, sőt, csak bűnre képes emberi természettel
születünk mindannyian, a rosszra való hajlam a húsunkba van írva, és a természetes dogok
folytán az örök elveszés, a kárhozat várna mindenkire. A bűn zsoldja a halál6 – márpedig
bűneink vannak bőséggel, mindannyiunknak. És miért ez a szigorúság? Éppen kegyelemből –
mert Isten a kegyelem. Természetesen mindenkinek a saját bőre a legdrágább, de figyelembe
kell vennübnk, hogy rajtunk kívül mások is élnek a világegyetemben. Pillanatnyilag nem
érintkezhetünk Isten teremtésének más lényeivel, angyalokkal közvetlenül (ők azért itt végzik
a munkájukat a mi érdekünkben). Mert a bűn lepra, ragály, halál. Isten, a Bibliában
kinyilatkoztatott terve szerint újjáteremti Krisztus második eljövetele után az egész Földet,
visszailleszti az örök rendbe, az isteni szeretet birodalmába. Ha Ádám csekély(nek tűnő) bűne
ennyi bajt és halált zúdított ránk, vajon kisebb lenne-e az újabb kár, ha Isten beengedné az új
földre azokat, akik a bűnhöz ragaszkodnak, azt jónak látják és művelik? Nem lehetséges – a
többiek érdekében. „Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is
hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.” (Ésa. 26.10) A kegyelem azért van,
hogy jobbá legyél általa. Ha ez nem történik meg, a végső elszámolásnál, az utolsó ítéletben,
amikor számot kell adnunk az egész életünkről, nem nyerhetjük meg a kegyelem koronáját, az
örök életet.
De Mennyei Édesapánktól valós esélyt, lehetőséget kaptunk Jézus Krisztus által. Isten
csodálatos dolgot tett: már előre odaadta a fiát értünk, mielőtt még bármit is tudhattunk volna
Róla, és úgy jártunk a bűnben és az Isten elleni, akár titkos, akár nyílt lázadásban, mintha ez
lenne a világ legtermészetesebb dolga.
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Miért van szükségünk a kegyelemre?
Amik voltunk és amivé lettünk
Isten ígéreteit, ajándékait csak akkor tudjuk kellőképpen megérteni és értékelni, ha
tisztában vagyunk azzal, milyen is a valós helyzetünk Isten előtt, milyenek vagyunk a
valóságban. Jézus azt mondta egy alkalommal: „Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen
szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret‖ (Lukács 7.47). Ha nem Isten
gondolatai szerint gondolkodunk a bűnről, a törvényről, arról, hogy Isten milyennek szeretné
látni az életünket, könnyen megelégedhetünk a felületes célokkal és emberi megoldásokkal,
így viszont messzire kerülhetünk az ő személyétől és akaratától.
Az ember, amikor kikerült teremtője kezéből, tökéletes volt – „imé igen jó‖.
Mivel Ádám Istennel kapcsolatban volt, ezért Isten megoszthatta vele a maga életét a
Lelke által, vagyis Ádám szeretetben járt – tökéletes volt. Az ember nem független lény,
Istennel való kapcsolatában, az élet megosztásában és befogadásában találhatja meg valódi
önmagát, boldogságát és élete értelmét.
Ádám és Éva úgy döntöttek, hogy az eredeti élet(elv), a szeretet helyett mást
választanak. Noha Ádám és Éva nem mérték fel kellőképpen tettük következményét, ezzel
mégis kiléptek az eddigi életelvből, a szeretetből - kiléptek az Istennel való kapcsolatból, tehát
a bennük lévő Isteni élet folytonossága megszűnt. Mivel az Istennel való kapcsolat az élet
forrása, - Isten élete pedig a szeretet - ez a döntésük a halált eredményezte számukra. Egy
korábbi állapotból (szentség, szeretet) egy másik állapotba (bűn, halál uralma) kerültek át, s
ez az állapot természetszerűleg azonnal tetteikben is kifejeződött.
Az első emberpár ballépését bűnbeesésnek vagy bűnesetnek szokás nevezni, és ez
valóban sokat mondó kifejezés.
János apostol meghatározása szerint „a bűn a törvénytelenség‖ (1Jn 3,4), Isten törvényének
megszegése, akarata ellen való cselekvés. Ez a cselekedetek szintje, ahol az Isten által adott mérce
(törvény) segítségével könnyen eldönthető valamiről, hogy e mércéhez képest valamilyen tett
helyes vagy helytelen.
Ám a tett valaminek a következménye, valahonnan ered. A bűnnek van forrása, s ebben a
kútfőben megvan a megvalósult tetteken túl az összes bűn lehetősége, azok is, amelyek bizonyos
körülmények folytán nem történtek meg, illetve azok, amik még ezután történnek. Így tehát a bűn
forrása rosszabb, mint a megvalósult bűnök összessége. Bármit is találunk ezek forrásaként, még
ha mi nem is gondolnánk olyan rettenetesnek, a legszörnyűségesebbnek kell tekintenünk a
világon. Tegyük fel tehát a kérdést: Ádám mikor lett bűnössé? Azt válaszolhatnánk: amikor evett
a gyümölcsből. Ám ez csak jogi értelemben, a fizikai tettet tekintve lehet igaz - ez a cselekedet
következménye volt valaminek, méghozzá Ádám választásának, döntésének.
Az első ember akkor lett bűnössé, amikor eldöntötte, hogy megváltoztatja a kapcsolatát
Istennel. A kulcsszó itt a kapcsolat. Ádám és Éva úgy vélte, az lesz a legjobb, ha eddigi „elfedezett‖, „benne lévő‖, állapotából, Istennel megélt személyes és mindent átfogó kapcsolatából
kilép. A döntés pillanatától kezdve az Isten és ember közötti viszony már nem volt rendben. Ha
nem vagyunk kapcsolatban Istennel, fizikailag élünk ugyan, de Isten szemében halottak vagyunk
az isteni élet híján. Ebből a kapcsolathiányból következik minden rossz, az Istentől való távolság
tárja szélesre a kaput a többi bűn előtt. Érdekes, hogy Isten nem azt kérdezte az első embertől:
„Ádám, mit tettél?‖, hanem hogy „Ádám, hol vagy?‖. A kérdés a kapcsolatra vonatkozott. Ádám
válasza is a kapcsolatot írta le: „Féltem és elrejtőztem‖ – tehát a jó kapcsolat megszűnt. De Isten
megkereste az embert elveszett állapotában, és meghirdette számára a szabadulást. A szabadító
maga Isten lesz, aki az életét adja a teremtményéért, hogy az élet odaadása útján saját életében
részesíthesse.
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Két fogalmat használtunk ebben a szakaszban, a kapcsolat és az élet fogalmát, illetve
foglalkozunk kell ennek összefüggéseivel is.
Először is: mi is az, hogy kapcsolat? Elég jó definíciónak tűnik a következő megállapítás:
„kapcsolatnak nevezzük az élet kölcsönös megosztását két vagy több személy között‖. Nagyon
igaz ez ember és ember kapcsolatára – ez csak akkor működik, ha megosztom a másikkal az
időmet, gondolataimat, javaimat, stb. Mennyivel inkább igaz ez ember és Isten kapcsolatában!
Isten meg akarja osztani magát, az életét az emberrel. Jézus ezt mondta: „ha valaki szeret engem,
megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk”
(Ján. 14.23). Ha Isten beköltözik a szívünkbe, részeseivé válunk az ő belső világának, életének.
Mi tehát az Isten belső világának legjobb leírása, ismertetőjele? „Isten a szeretet‖ – az isteni
szeretet, az agapé szeretet a biblia görög nyelvében. „Szeretteim, szeressük egymást: mert a
szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem
szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet” (1 Ján. 4.7-8).
A szeretet, az élet volt az, amellyel szemben Ádám vétkezett, s amelytől elszakította
magát, utódait – köztük minket is.

Hogyan történt az első bűn?
„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett, és monda
az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És
mondta az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának
gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten: abból ne egyetek, azt meg se
illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és
olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa
eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakított annak
gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. És kinyíltak mindkettőjük
szemei s észrevették, hogy mezítelenek; fügefa levelet aggattak össze, és körülkötőket csináltak
maguknak. És meghallották az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt; és
elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úr
Isten az embert és mondta neki: Hol vagy? És monda: Szavadat hallám a kertben, és
megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És monda Ő: Ki mondá néked, hogy
mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És monda
az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém. És monda
az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el
engem, úgy evém.” (1Móz 3,1-13)
Sátán nem jelent meg nyíltan, a kígyót használta médiumként. Olyan kérdést tett fel,
amelyre „muszáj‖ válaszolni, hiszen nyilvánvalóan nem igaz, hogy Isten minden fától,
eltiltotta volna az ősszülőket. Isten beszédét, óvását figyelmen kívül hagyva Éva magatartása
tökéletesen logikus volt. Hiszen a fa különleges volt, a „tudás fája‖, s a kígyó szemmel
láthatólag nem halt meg, holott a fán volt, s bizonyosan megérintette a gyümölcsöt. A kígyó
beszélt, értelmesnek tűnt, ami nagyon különleges dolognak számított. Ha a kígyón (egy
állaton) ilyen változás történt a gyümölcs hatására, milyen hatással lehet az eleve sokkal
magasabb szinten álló emberre? „Olyanok lesztek, mint az Isten‖ – állította Sátán. A csapda
tökéletes volt a maga nemében. A védelmet az Isten ismerete, a hit, az Isten beszédéhez való
ragaszkodás jelenthette volna. Isten nem a jótól tiltotta el az embert. Éva adott Ádámnak is a
gyümölcsből, s az is látható volt Ádám számára, hogy Éva még nem halt meg, pedig nem
hogy megérintette, hanem még evett is belőle. Így tehát a kígyó igazat mondhat, másfelől
Ádám nem akarta Évát elveszíteni, s látszólag hősiesen (ami a valóságban puszta ostobaság
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volt) vállalni kívánta a vele való sorsközösséget is, e kettős indok elegendő volt az ő
személyes rossz döntéséhez. Ő is többre becsült más dolgokat Istennél és az Isten beszédénél.
Ha alaposan átgondoljuk az ősbűn történetét, olyan törvényszerűségeket fedezhetünk fel
benne, amelyek visszhangoznak egész történelmünkben, és ezeket a „mintákat‖
felismerhetjük a mi életünkben és a személyes kísértéseinkben is.
Sátán
- azt állította, hogy Isten hazudik (bizony nem haltok meg - egyáltalán nem fogtok
meghalni, illetve, hogy nem igazi halállal fogtok meghalni, látszólagos halálról van
szó)
- sugallta, hogy Isten irigy, önző és eltiltott valamit, ami az ember javát szolgálná (a
jó és rossz tudását önmagának akarja fenntartani, és ez rossz dolog – Isten tehát
rosszat tesz)
- ha mindez így van, Isten nem szereti az embert
- azt a gondolatot ültette el elméjükben, hogy képesek önmagukban, Istentől teljesen
függetlenedve boldogulni és magasabb szintre jutni (Sátán az út lerövidítését kínálja
fel),
- Istennel szemben (és általában) minden eszköz megengedett, az erőszak jogos
(erővel, azonnal és zsákmányként próbálja meg elragadni az ember Istentől a
bölcsességet, a hatalmat).
- állította, hogy Isten elnézi a bűnt, vagyis Isten nem egyenes, következetes és
igazságos („bizony, nem haltok meg…‖), kijelentett akaratát (meg fogsz halni) nem
hajtja végre
- Mi vagyunk önmagunk törvénye
- Magunkat kell szolgálni, nem mást, nem Istent, ez a helyes magatartás.
Ezek nem Isten tulajdonságai és eszméi, hanem Sátánéi, a bűn és az Isten elleni lázadás
állapotának jellemzői. Ami Sátánt jellemezte, Istenre vetítette ki, míg ő maga háttérben
maradt.

Milyen következménnyel járt a lázadás az emberre nézve?
A 14. zsoltár 2-3 verse nagyon jól leírja, milyen az ember önmagában a bűneset után:
„Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes, Istent
kereső? Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen
csak egy sem. ”
Isten helyett az „én‖ került az első helyre, az Istennek való teret engedés helyett a gyors,
erőszakos és „testies‖ cselekvés vált meghatározóvá, s vele együtt a felelősség áthárítása.
Amikor Isten szólítja őket, egymásra mutogatnak, sőt Istent vádolják a saját bűnük miatt.
Ádám azt mondja, hogy az asszony adott nekem a tiltott gyümölcsből. De így mondja: az
asszony, akit Te adtál mellém. Ha Te nem adtad volna, nem jutottam volna ilyen helyzetbe.
Éva azt mondta, hogy a kígyó ámította el – a kígyó, akit Te teremtettél. Vétkeztünk ugyan, de
Te vagy az oka, mindenki felelős, csak mi nem. A romlás gyors és az emberi lélek teljességét
átható változás volt. Az uralom zsarnoksággá és kizsákmányolássá vált, a szeretet önzéssé, a
belső erő erőszakká. Az első emberpár minden addigi pozitív tulajdonsága, lelki jellemzője a
korábbi ellentétébe váltott azzal, hogy megtagadták Alkotójuk uralmát önmaguk felett, és egy
más lét-rendet, más életelvet választottak önmaguknak. E megromlott természetnek a
kiteljesedését láthatjuk már a következő nemzedékekben. Káin és Ábel történetében
megjelenik a gyilkosság, később a bálványimádás, elszabadul az erőszak, feltűnik a
vérbosszú. Az özönvízig terjedő korszakról azt a jellemzést olvashatjuk, hogy „a föld pedig
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romlott volt Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással‖( I. Móz. 6:11). „És látta az Úr,
hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden
alkotása szüntelen csak gonosz” (I. Móz. 6:5). Továbbá Pál kijelenti Rm 7,18-ban: „Mert
tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó.”
A bűneset következménye az ember teljes „elromlása‖, eredeti teremtésbeli életére való teljes
alkalmatlansága lett. Az ember belső világa önmaga tökéletes ellentétébe fordult, a romlás
teljessé vált.
A lázadás hozadéka az volt, hogy
- Isten lekerült az első helyről az ember belső világában (a bálványimádás változatos
formáinak a megjelenése követte) – ennek következménye:
- bizalmatlanság Isten iránt,
- lázadás ellene
- menekülés az Isten jelenlétéből („Ádám, hol vagy?‖)
- hazugság Istennek és embereknek
- félelem Istentől és az emberektől is (a cselekvés korábbihoz képest új
mozgatórugója)
- önmagamon való segítés Istentől függetlenedve (fügefalevél)
- bűn cselekvése és annak áthárítása a másikra (Ő az oka, előbb Éva, majd Isten, aki
Évát és a kígyót is teremtette)
- erővel és erőszakkal cselekedni (rövid úton, erőszakkal elvenni azt, ami az Úré,
elvenni azt, ami a másé, erővel, azonosulás nélkül megváltoztatni embereket - akár
önmagamat is)
- kívánni, ami másé (ami Istené - a hatalmát és bölcsességét, de jelleme nélkül. Ami
az emberé: vagyonát, házastársát, pozícióját, lelki-szellemi képességeit)
- Istentől függetlenül, a saját érdekeink alapján kell eldöntenünk, mi a jó és mi a
rossz, tekintet nélkül másokra és a magasabb rendű szempontokra.
A megromlott ember tulajdonságai

Sátán tulajdonságai

a bűn uralja - Róm. 7.21

nem lakik benne igazság

Önző

önző

gonoszság - Mát. 7.11

gonoszság

képtelen a jóra - Róm. 7.18

képtelen a jóra

nem igaz, kigondolást keres - Préd. 7.29

fondorlatos, ravasz

következetlen

következetlen

önigazoló

önigazoló

önmaga törvénye

önmaga törvénye

Természetes állapotunkban elveszettek vagyunk, esélyünk sincs az üdvösségre –
véglegesen elválasztottak vagyunk Istentől a bűneink miatt. Az istenképű ember a bűneset
nyomán sátánképűvé lett, és ezt az emberi természetet örököljük mindannyian a „húsunkba
írva‖. Ezek vagyunk mi. Ebből a végletes helyzetből nincs semmilyen emberi menekvés –
hacsak Isten nem tud erre a lehetetlen helyzetre valamilyen megoldást.
A lázadó, jóra képtelen természetet örököljük mindannyian, beleírva a húsunkba, ezért
a Szentírás átvitt értelemben „test‖-nek is nevezi a megromlott természetet, megnyilvánulásait
testies cselekvésnek, testies gondolkodásnak. Ez a „test‖ olyan, hogy minden késztetése a
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maga javát akarja szolgálni, vagyis a szeretet elvének ellentmond. „Mert a test gondolata
ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is
teheti.” (Rm. 8:7)
A megromlott természetnek az önzés a lényege. Alapelvében ellentétes Isten
törvényével, ebből következően minden megnyilvánulásában is az.. A Galata levélben beszél
Pál a „test‖ gondolatáról, késztetéseiről, amelyek különféle tettekben jutnak kifejezésre. „A
testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek:
Károli
görög
A szó jelentése
házasságtörés
paráznaság
porneia
postitúció, paráználkodás, bujálkodás, fajtalankodás,
bálványimádás (Septuagintában)
tisztátalanság
akatharszia
aljasság, tisztátalanság
bujálkodás
aszelgeia
arcátlanság, romlott erkölcsök
bálványimádás,
eidólolatria
bálványimádás (eidó: látni, latreia: szolgálat)
varázslás
farmakeia
ellenségeskedések ekhthra

boszorkányság
gyűlölet, ellenségeskedés, ellenséges érzület

versengések
gyűlölködések
harag
patvarkodások
viszszavonások

erisz
zelosz
thümosz
eritheia
dikhosztaszia

pártütések
Irígységek

haireszisz
fthonosz

harc, civakodás, viszálykodás, vita, vetélkedés
vetélkedés, féltékenység, irigység, versengés
szenvedély, felindulás, harag, bosszúság, dühösség,
hivatalért való versengés
meghasonlás, egyenetlenség, elszakadás, lázadás, kétség,
bizonytalanság
elfoglalás, megszerzés
irigység, féltékenység, gyűlölség, rosszindulat valaki
iránt, irigy visszautasítás, akadályozás,

gyilkosságok
részegségek

mehté

dobzódások

kómosz

Mértéktelenül fogyasztott ital, részegség, bódulat, a
félelem okozta bódulat vagy fejvesztettség
Énekkel és tánccal egybekötött ünnep (Dionysos
tiszteletére), mulatozók vidám vonulása, csapat, lakoma

Jézus Krisztus a Nikkodémussal folytatott beszélgetése során kimondott egy alapelvet,
amely így szólt: „Ami testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az” (Jn 3,6). Ez
egy olyan alapigazság, amely mind fizikai, mind lelki értelemben fennáll.
A fizikai test nem képes másra, csak önmaga reprodukálására, s az emberi természetből
nem származik semmi, ami a Szentlélek szándékával, akaratával megegyező lehetne.
Elveszettek vagyunk – kegyelemre szorulunk, a szó legteljesebb értelmében.

Éljünk vagy visszaéljünk a kegyelemmel?
A kegyelem az, amit ajándékba kapunk, amelyet megszolgálni, kiérdemelni nem lehet.
A kegyelem nem a tetteink alapján működik (v.ö. Róma 11:5-6) Egy halálraítélt bűnözőhöz
hasonlóan, aki kegyelmet kapott, nincs mivel dicsekednünk. Amit elkövettünk, az a miénk,
az ítélet jogos lenne, ám egy felettünk álló hatalom a saját jóindulatából megkegyelmez. A
kegyelemben tehát Isten cselekszik. De a kegyelem nem csak annyit tesz, hogy szabadon
enged, hanem egy új életben is részesít. Isten ezt ígéri Ezék. 36.25-27-ben: „És hintek
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reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden
bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és
elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és
azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek
és betöltsétek.” Amíg kőszívünk van, tisztátalanok vagyunk, bálványoknak szolgálunk,
ugyan mit tudnánk tenni, amivel kiérdemelnénk Isten jóindulatát, az örök életet és a
mennyei javakat? „Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki.” (Jób. 14.4) Hanem amikor
megismerjük Isten irántunk, érdemtelenek iránt tanúsított végtelen és bensőséges szeretetét,
amit Jézus Krisztusban megmutatott, ennek fényében felismerjük a bűneinket és bűnbánatra
jutunk. De nem arra a fajta bűntudatra és bűnfelismerésre, amely agyonnyom és eltávolít
Istentől, hanem arra a bűnbánatra, amelyben láthatjuk ugyan bűneink nagyságát, de
ugyanakkor a felismert szívlágyító kegyelem arra buzdít, hogy Istenhez menjünk, hagyjuk
el a rosszat, és Vele éljünk. Aki igazán megismerte Istent, kegyelme és jóindulata hatalmas
voltát, aligha akar bűnben élni tovább, hanem annak tetszése szerint kíván járni, aki a
legnagyobbat adta az ő életéért, amit csak adhatott: egyszülött Fiát. S ezt nem félelemből
teszi, hanem az iránta való szeretetből, mert ő előbb szerette őt. Így zárul be a kör, így lesz
meg az az alap, amely után az ember szívből tud adni másoknak, továbbadni a kegyelem
örömhírét, amely őt is kiemelte az elveszettségéből. „Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy
nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen” (Róm. 6.15).

Hogyan tarthatjuk meg a békességet a szívünkben?
Ha Isten békességét és kegyelmét elfogadtuk, életfeladatunk, hogy ugyanezt a
békességet és kegyelmet tovább is adjuk. „Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is
irgalmas‖ (Luk. 6.36). Hogyan maradhatunk a békességben és Isten szeretetében? Úgy, hogy
mások felé gyakoroljuk azt a kegyelmet, amivel Isten kegyelmesen bánt mivelünk.
Különösképpen az érdemtelenek és a nehéz emberek felé – hiszen Isten is ezt teszi. Így
lehetünk csatornává, amelyen keresztül Isten kegyelme eljuthat másokhoz – nem csak
tanítással, eszmék közlésével, hanem sokkal inkább az irgalmasság tetteivel. „Hát nem ez-é a
bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit
megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem azé, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha
meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal
a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr
dicsősége követ.” (Ésa. 58.6-8)
A természet is arra tanít, hogy ha egy folyószakaszon megszűnik az áramlás, nem adja
tovább a vizet, holtággá válik, ott hamarosan negatív változások következnek be, amik
mindaddig fennállnak, míg újra be nem kerül a keringésbe. A víz megbüdösödik, hínárossá,
békalencséssé lesz, belterjessé válik – az élő víz nem ilyen. „Fiacskáim, ne szóval szeressünk,
se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal‖ (1 Ján. 3.18). Nagy kérdés, hogy törvény
vagy kegyelem alapon rendezzük be az életünket, a másokkal való viszonyunkat. Azért is
fontos ez, mert Isten is abban a bánásmódban részesít, amit mi gyakorolunk mások felé. Ha
törvény alapon rendezzük be, ezt ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy elvárom a
másiktól, hogy azt tegye, amit én jónak látok, adja meg azt, „ami nekem jár‖. Csak a jog
alapján adok a másiknak bármit, amit még megérdemel – de többet egy centtel sem. A bűnöst
meg kell fenyíteni, a tévedőt szigorúan megróni, a kényelmetlenséget okozót
megrendszabályozni, hogy úgy viselkedjék, hogy az elfogadható legyen, a jogokat
mindenáron kiharcolni. Még a Bibliából is le lehet vezetni ezeket (természetesen ekkor jó
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néhány részt figyelme kívül kell hagyni) – csak éppen mindenki menekülni fog egy idő után
az olyan helyről, ahol ez a szemlélet válik uralkodóvá. Természetesen a bűnt nem lehet
mentegetni, és ha olyan jellegű, el kell járni. De megpróbáltuk-e megmenteni? És más téren
elviseljük-e a másikért a kellemetlenséget? Hajlandóak vagyunk-e elmenni két mérföldre?
Gondoljuk meg, mi lett volna, ha Jézus elküldi Nikodémust, hogy ne éjjel jöjjön, hanem
nappal, fogadási időben? Ha elküldi a kananeus asszonyt, mivel hangosan kiáltozott utána, s
ezzel megzavarta a rendet? Ha a kereszten csak magával foglalkozott volna, és a jobb latorra
nem szán időt? Talán egyikért sem lehetett volna kárhoztatni a szabályok alapján, csak éppen
nem a kegyelem és a szeretet alapelve szerint cselekedett volna, és ezek az emberek
elvesznek.
Mi gyakran pusztán ügyeket intézünk, Krisztus viszont mindig az embert kereste és a
másik emberért cselekedett.
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Aki megáldott minket… (Eféz. 1.2)
Honnan indulnak ki az áldások? „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi
Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus
Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban
aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk
mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által…” (Eféz. 1.2-4) „Mert maga az Atya
szeret titeket” (Ján. 16.27) – mondta Jézus.
Figyeljük meg a biblia kijelentését: Pál ebben a részben Isten örök idők előtt
meghozott végzéseiről és az ugyancsak örök idők óta fennálló hozzánk való jóindulatáról
beszél – és minderről múlt időben. Logikus is, hiszen az apostol itt a hívők Istenben való
életének megalapozásáról szól, ami Krisztus földi életében, szolgálatában és győzelmében
teljesedett be. Az ószövetség még előre tekintett Krisztusra, mint reménységre (aki még
reménységben is szilárd alap volt), Pál viszont már a beteljesedett, látható módon is
megvalósult dolgokról beszél, azokról a kincsekről, amelyeket a Megváltónk adott és ad
nekünk, aki ezt mondta utolsó szavaként a kereszten: „Elvégeztetett!” (Ján. 19.30.)
Elmondja azt is, hogy mi Isten célja azzal, hogy felfoghatatlanul nagy kegyelmet gyakorol
felénk: legyünk szentek és feddhetetlenek, s az utat is megjelöli: szeretet által történik ez.
Miért fontos mindez? Mert ezek az alapok, amit Isten lefektetett, s alap nélkül nem lehet
házat építeni – ha pedig homokra építünk, a megpróbáltatások romba fogják dönteni az
építményt.
„Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. Kiváltságunk,
hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete forrásából. Nem különös-e mégis,
hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten mindig kész meghallgatni legkisebb gyermekének
is szívből fakadó imáját, és mi mégis oly kevés hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé
vigyük kívánságainkat. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és
kísértésnek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal többet
óhajt nékik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak, és
oly kishitűek?! Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni.
Legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben lehetnek; ám e föld fiai, akiknek pedig oly
nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül Ő adhat, elégedetteknek látszanak
Isten Lelkének világossága és a vele való közösség hiányában is.‖ (Ellen G. White:
Krisztushoz vezető lépések, Az ima: magasztos kiváltságunk c. fejezet)

Mit jelent az „áldás” szó?
Az áldásnak fordított görög szó, az eulogeó azt jelenti, hogy jót mondani valakiről,
dicsőíteni, áldani. Egy kijelentés, jókívánság ez, ami Istennél nem puszta formula, hanem
teremtő hatalommal kimondott ige, szó, parancsolat, ha úgy tetszik. Az az Isten szólal meg,
aki „szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök”, (Zsolt. 33.6), aki „szólt
és meglett, ő parancsolt és előállott‖ (Zsolt. 33.9). „Mert a seregek Ura végezte, és ki teszi
azt erőtelenné? Az ő keze fel van emelve; ki fordítja el azt?‖ (Ésa. 14.27)
„Isten hatalmába vetett bizalomból fakad a béke. Mihelyt a lélek elhatározza, hogy a
kapott világosság szerint él, a Szent Lélek több világosságot és erőt ad. A Lélek kegyelme
azért árad, hogy együttműködjék a lélek elhatározásával, ámde nem helyettesíti a hit egyéni
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gyakorlását. A keresztény élet sikere az Isten-adta világosság megfelelő felhasználásától függ.
Nem a világosság és bizonyítékok bősége teszi szabaddá, bátorrá a lelket Krisztusban, hanem
az erőknek és az akaratnak, a Lélek energiáinak fokozódása folytán kiáltja őszintén: "Hiszek
Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek!" … Sátán igyekszik gondolatainkat elterelni
hatalmas Segítőnkről, azért, hogy saját lelki elfajultságunkon gondolkozzunk. Noha Jézus
látja a múltat, mégis bűnbocsánatot ad, ne hozzunk szégyent Reá azzal, hogy szeretetében
kételkedünk. Bűnösségünk érzetét hagyjuk a kereszt lábánál, vagy pedig megmérgezi egész
életünket. Ha Sátán fenyegetéseivel közeledik hozzátok, forduljatok el tőle, vigasztaljátok
lelketeket Isten ígéreteivel. A felhő sötét lehet, de ha a menny világossága átragyogja, a
fényességet aranyszínűre változtatja, mert Isten dicsősége nyugszik rajta. Isten gyermekei ne
legyenek érzelmek, indulatok rabjai. Ha ingadoznak remény és félelem között,
megszomorítják Krisztus szívét, hiszen Ő szeretetének félreérthetetlen bizonyítékát adta.
Krisztus azt akarja, hogy megalapozódjanak, megerősödjenek s meggyökerezzenek
legszentebb hitükben.‖ (E. G. White, Bizonyságtételek a lelkészeknek, Lényeges elvek
viszonylatainkban c. fejezet, 246-247. oldal)

Elegendő áldást kaptunk-e az Atyától?
Péter apostol így kezdi második levelét: „Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen
az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy az ő isteni ereje [,
hatalma] mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak
megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; amelyek által
igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni
természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e
világon” (2 Pét. 1.2-4)
Péter tehát egyértelműen azt írja, hogy Jézus isteni ereje és hatalma bőségesen
elegendő minden hívőnek: mindent megadott (múlt időben!) ami az életre és a kegyességre
való. (Az itt szereplő euszebia szó istenfélelmet, kegyességet és jámborságot is jelent).
Máris mindenünk megvan Krisztus által, amire itt a bűn világában szükségünk lehet ahhoz,
hogy igaz életünk legyen. És ez a „minden‖ nem dolgok halmaza, hanem személyesen maga
Jézus Krisztus, az Üdvözítő, aki feltámadása után a mennybe ment, ott az Atya jobbján
helyet foglalt, hatalmában és dicsőségében osztozik, most pedig a szívünkben lakozik – hit
által.

Milyen jellegű áldásokat kaptunk mennyei Édesapánktól?
Eféz. 1.3-ban ezt a jelzőt találjuk: „Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden
lelki áldással…”
A görögben a jelző a „pneumatikoi‖, azaz lelki: ez jelenti a Szentlelket, de jelentheti
az ember lelkét is, belső lelkivilágát. Mindkét jelentés fontos a számunkra: lelki jelegű
áldásokat kaptunk, amelyek a lelki életünkhöz szükségesek – méghozzá minden áldást
megkaptunk, amire csak szükségünk lehet e föld életben. Ezek az áldások egyben,
természetes módon „szentlelki‖ áldások, amelyek Isten Lelkétől származók és őáltala
közvetítettek is.
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Ki által kapjuk az áldásokat? Hol vannak ezek az áldások ma?
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket
minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban‖ (Eféz. 1.3). Pál ezt írja még 2 Kor.
1.19-20-ban: „Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus
és Timótheus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi
igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére… „
Jézus Krisztus a megtestesült Ige, az Isten beszédének élő megvalósítója, aki maga is
Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, az angyalok ezreit és az embert. Őbenne van
összefoglalva minden áldás, Istennek, a mi Atyánknak felénk irányuló minden „jó
mondása‖. Krisztus hitünk kezdője és teljessé tevője, „az Alfa és az Omega, kezdet és vég,‖
(Jel. 1.8). Krisztusban vannak egybefoglalva az Atya áldásai, s miután Isten kibocsátotta az
Ő Lelkét, ezek az áldások mindenki számára elérhetőek, bárhol is tartózkodjon a Földön. Ha
Isten iránt nyitott a szívünk, nincs olyan hely és körülmény, ami megakadályozhatná, hogy
Vele kapcsolatba lépjünk, és elnyerhessük az áldásait – bárhol és bármikor.
„Senki sem nyerheti el a [békességet és az áldásokat] csakis Őbenne. Ha van, akinek
ez homályos, aki nem érti, s az ilyen ember távol állva úgy tekintené ezt, mint amiből kívülről
lehet meríteni, az ilyeneknek azt mondom, hogy soha ezen az úton el nem nyeritek. Nem így
megy ez. Őbenne nyerhetjük el, nem kívüle. Csakis őbenne lehet ezt megismerni, megérteni,
kívüle pedig egyáltalán nem.
Adjátok át magatokat neki, benne veszítsétek el az önzéseteket, akkor majd elérhetővé
válik az egész. Csakis őbenne lehetséges ez, csakis benne ismerhető meg.
[…] Szeretném felhívni a figyelmet a kifejezésre: őbenne. A Szentírás nem használja,
és én sem használom olyan értelemben ezt a kifejezést, hogy mindez úgy van benne, mintha
[Krisztus] foglalat, tároló lenne, amihez hozzájárulhatunk, amiből kivehetjük, amire
szükségünk van, majd magunkba helyezzük, magunkra alkalmazzuk azt … és így
szólhatnánk: most már elnyertem.
Hanem mindez őbenne van, s nekünk magunknak is feltétlenül őbenne kell lennünk
ahhoz, hogy elnyerhessük. Nekünk kell elmerülni őbenne…, akkor vagyunk az övé. […] S
még amikor benne nyerhetnénk is el, akkor is csak úgy, ha ő teljesen lenyűgöz, legyőz
bennünket, akkor lehetséges ez. Soha ne képzeljük, hogy hozzá járulva elnyerhetnénk,
kivehetnénk valamit belőle, s mi magunk használhatnánk. Tehát ahol az Írás ezt a kifejezést
használja, akkor ez kizárólag a most körülírtat jelenti. Minden őbenne van, és úgy nyerjük el,
ha mi is őbenne vagyunk.
Sokan követnek el itt hibát. Így szólnak: már csak természetes, hogy hiszek benne.
Tudom, hogy ez őbenne van és tőle el is nyerem. És akkor azt akarják, hogy kapjanak tőle és
maguk használják fel. … Az ilyen nézet kizárólag csalóka eredményekre vezethet, mert
Krisztuson kívül esik, s ők maguk végzik az egészet.
Ez tehát nem a helyes út. Ez még mindig mi vagyunk, mert ez Krisztuson kívül esik.
Hiszen „nálam nélkül‖ vagyis kívüle „mit sem tehettek‖, mert ti magatok semmik vagytok.
Őbenne lehetséges ez, és csakis őbenne - és csakis amennyiben mi is őbenne vagyunk, úgy
nyerhetjük el, úgy válhat a javunkra. Az Írás mindezt félreérthetetlenné teszi. … Őhozzá kell
fordulnunk azért, mert [minden] ott van nála, s mikor hozzá megyünk, lépjünk Őbelé hit által
és Isten Lelke által, maradjunk meg és találtassunk mindenkor őbenne. 7‖ (A. T. Jones. A
harmadik angyal üzenete, 12. előadás, „Őbenne szűnik meg az ellenségeskedés‖ c. fejezet)
Krisztusban van minden áldás, világosság és élet. Mindenki más csak Krisztus felé
vezetője lehet a másik embernek. Szükséges, hogy tiszteljük elöljáróinkat, és
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22
engedelmeskedjünk nekik, de a legfelső tekintély, akinek végső soron engedelmeskednünk
kell, kizárólag Krisztus lehet.
„Isten szolgái, akik követelményeinek engedelmeskednek, akik az igazságot alázatosan
hirdetik, a lelkek üdvösségét szolgáló befolyást árasztanak. Ám azt se engedjük, hogy
emberek gyámoltalanul rajtunk csüggjenek. Emberek, halandók vagyunk. Vezessük őket
Krisztushoz, mondván: "Íme az Istennek ama Báránya, Aki elveszi a világ bűneit." Jézus
közbenjár munkatársaiért, ők pedig érezzék, hogy mindenkor Tőle függnek, üdvösségük
Vezérétől. Krisztusnak, Szószólónknak közbenjárására sok-sok lélek nyeri el az örök
üdvösséget. Az Úr gondoskodik arról, hogy a Szentlélek áradjon munkásaira, s aki őszintén
keresi Istent, meg is találja. Járuljunk bizalommal a kegyelem trónja elé, keressük az
irgalmasság zsámolyát. Főpapunk, Aki áthatolt a mennyeken, mondja: "Én kérem az Atyát, és
más Vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké." A Szentlélek kísér minden
odaszentelt életű munkást, bárhol is dolgozzék a mű előbbre viteléért.‖ (E. G. White:
Bizonyságtételek a lelkészeknek, Isten munkásai c. fejezet, 101. oldal)

Minden esetben megkaphatjuk-e Isten áldásainak teljességét?
„Soha ne várjuk el, hogy amikor az Úr világosságot ad népének, az ellenfél nyugodtan
félrehúzódjék s ne igyekezzék megakadályozni a fény elfogadását. Bizalmatlanságot,
féltékenységet és hitetlenséget szít. Vigyázzunk, vissza ne utasítsuk a küldött fényt, csak mert
nem kedvünk szerint jött! Ne fordítsuk el magunktól Isten áldásait, mert nem ismerjük
meglátogatásunk óráját. Mások útjába se álljunk. Ne mondhassák el erről a nagyon kitüntetett
népről, mint a zsidókról: „Magatok nem mentek be, az oda igyekvőket pedig visszatartjátok.”
(Lk. 11:52) Isten szava arra tanít minket, hogy most jött el az idő, amikor mennyei Fényt
várhatunk. Most van az a nap, amikor felfrissülést kell várnunk az Úr jelenlététől. Figyelnünk
kell Isten gondviselésének indíttatásaira, amint Izraelnek is figyelnie kellett „a lépések zajára
a fák tetején” - a meghatározott jelre, hogy a menny fáradozik értünk.
Isten nem tud dicsőséget szerezni nevének népe által, amíg emberekre támaszkodnak,
emberekben bíznak. Jelenlegi gyenge állapotuk mindaddig folytatódik, míg nem Krisztust
dicsőítik kizárólag, míg alázatosan és tisztelettel el nem mondják Keresztelő Jánossal: „Neki
növekednie kell, nekem kisebbednem.” (Jn. 3:30) Szavakat bíztak rám, hogy szóljam Isten
népének: dicsőítsétek őt, a Golgota Jézusát! Ami emberi, húzódjék háttérbe, hogy mindenki
Őt láthassa, akiben örök reményünk van. Esaiás kijelentette: „Mert egy gyermek születik
nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak,
tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!‖ (Ésa. 9:6) A
gyülekezet és a világ tekintsen hát fel az Üdvözítőre. Hadd kiáltsa minden hang Jánossal:
„Nézzétek Isten bárányát, ő veszi el a világ bűnét!‖ (Jn. 1:29) Az élő vizek forrása nyitva áll a
szomjas lélek előtt. Isten kijelenti: „Elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, ér bővizű patakokkal a
kiaszott földet.'' (Ésa. 44:3) Csakis azoknak nyújt világosságot, akik keresik azt, és akik
örömmel fogadják szent Igéjéből a világosság minden egyes sugarát. Isten ezeken az
embereken keresztül nyilatkoztatja ki a hatalmat, amely majd az egész Földet beragyogja
dicsőségével. (Ellen G. White: Bizonyságtételek V. kötet, 517-518. oldal)
„A Szentlélek befolyása előtt megnyíló szív az a csatorna, melyen Isten áldásait osztja.
Ha Isten eltávolítaná szolgáit a földről, és Lelkét visszavonná az emberek közül, e világ
magára hagyatottá válna, romlásba dőlne - Sátán uralma alá jutna. Bár a gonoszok nem
ismerik fel, de még az élet áldásait is Isten népének köszönhetik - azoknak, kiket megvetnek
és elnyomnak. Ám ha a keresztények csak névleg azok, akkor az ízét vesztett sóhoz
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hasonlítanak. Nincs jó befolyásuk a világra. Istent hamisan képviselik - rosszabbak a
hitetleneknél. "Ti vagytok a világ világossága" (Mt 5:14). A zsidók úgy gondolták, hogy az
üdvösség áldása csak az ő nemzetükre korlátozódik, Krisztus azonban az üdvösséget a
napsugárhoz hasonlította, ami az egész világé. A Biblia vallása nem korlátozható egy könyv
fedelei közé, sem egy templom falai közé. Nem arra való, hogy alkalmasint saját érdekünkben
elővegyük, azután szépen újból félretegyük: meg kell szentelnie a mindennapi életet, meg kell
nyilvánulnia minden üzleti ügyben, társadalmi kapcsolatban.
Az igaz jellemet nem kívülről alakítják, húzzák az emberre, hanem az belülről sugárzik
kifelé. Ha másokat az igazság ösvényére kívánunk vezetni, akkor annak elveit gondosan meg
kell őriznünk szívünkben. Hitvallásunk hirdetheti a vallás elméletét, de az igazság igéit
gyakorlati kegyességünk teszi láthatóvá. Következetes élet, szent társalgás, tántoríthatatlan
becsületesség, tettrekész, jótékony lelkület, jámbor példa - ezen csatornákon keresztül árad a
világosság a világra. (Ellen G. White: Jézus élete, Hegyibeszéd c. fejezet)
„Krisztus odaadása és önfeláldozása mutatkozzék meg szolgáiban is! Krisztusi
engedelmességgel teljesítsük Isten kívánalmait! Nem az a küldetésünk a világban, hogy
önmagunknak kedvezzünk, hanem hogy Istennel együttműködve bűnösöket mentsünk, és
ezzel megdicsőítsük Őt. Kérjük Isten áldásait, hogy továbbíthassuk őket másoknak! Csak az
áldások továbbítása képesít újabb áldások befogadására. Csak akkor kapunk mennyei
kincseket, ha e kincseket továbbadjuk környezetünknek. „ (Ellen White: Krisztus példázatai,
Kérjünk hogy adhassunk c. fejezet.)
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„…szentek és feddhetetlenek szeretet által” (Eféz. 1.4)
„aszerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy
legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által” (Eféz. 1.4)
A görög szövegben a „kiválaszt‖ szó az eklegomai, amiben a „lego‖ azt jelenti: szól,
parancsol. Isten szava, beszéde, hívása teremtő hatalom: ugyanaz az Isten szól, akinek
„szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.‖ (Zsolt. 33.6). Mikor
választott ki Isten minket? Valamikor a világ teremtetése előtt – de hogy ez mennyivel
előtte történt, azt nem tudjuk, mint ahogyan azt sem, hogy volt-e idő egyáltalán akkor,
amikor Isten lefektette a terveit. „Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi
cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk
Krisztus Jézusban örök időknek előtte” (2 Tim. 1.9)
Kiválasztotta az Atya mindazokat, akikben fogékonyságot tud kimunkálni az Ő
személye és igazsága iránt. Miután a kiválasztás a világ teremtése előtt történt, ami még a
születésünknél is korábban volt, nem hogy bármit is tehettünk volna, ebből nyilvánvaló,
hogy nem a korábbi cselekedeteink későbbi következménye a kiválasztásunk, hanem
fordítva: jó cselekedeteink azok, amelyekkel igazoljuk, hogy Istenhez tartozunk, alapvetően
az ő kegyelmének és szüntelen gondviselésének az eredményei és következményei. Így
tehát nem beszélhetünk semmilyen érdemről sem magunk sem mások részéről.
Mindannyian kegyelemre szoruló teremtmények vagyunk, a „kicsi‖ éppúgy, mint a „nagy‖,
s ha tehetünk valamit az elveszendőkért, ezért csakis Istent illeti a dicsőség mindenkor.

Milyen célra rendelt az Atya minket?
Mit is olvastunk az imént? „Legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által”
(Eféz. 1.4).
A szent a bibliai szóhasználat szerint olyan dolgokat vagy embereket jelent, amik
kizárólag Istenéi. A templom edényeit is szent edényeknek mondták, mert az Úr
szolgálatára voltak elkülönítve, és hétköznapi célra nem használhatták őket. Ilyen
értelemben kell nekünk is szentnek lennünk, akik csak az Úréi, és el kell különülnünk világ
gondolkodásmódjától és eljárásaitól is.
Isten feddhetetlenné kíván tenni minket – de nem a gyönge és tévedő emberi
tekintetek előtt, hanem Őelőtte, Isten királyi széke előtt. Isten igéje ezt a magasztos célt tűzi
elénk, hogy feddhetetlenek lehetünk Isten előtt, sőt ő azzá is kíván tenni minket, és egész
népét Jelenések 14.5 és Efézus 5. 25-27 szerint. Az efézusi levélben, éppúgy mint a
Jelenések-beli igében az „amómosz‖ görög szó van, ami azt jelenti, hogy „ kifogástalan,
feddhetetlen, támadhatatlan, hibátlan‖. Megalapozott vádat nem lehet felhozni az illető ellen. Mi
alapján lehet valakit vádolni Isten királyi széke előtt? Nyilván Isten törvénye alapján
lehetne. De ha valaki a(z isteni) szeretetben él, ugyan milyen vádat lehetne felhozni ellene,
ami igazolást is nyerhetne? Ezért mondja Pál hogy szeretet által, szeretetben járva vagyunk
fedhetetlenek az Úr előtt.
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Milyen jellemzői vannak a szeretetnek?
1 Korinthus 13.5-8-ban ezt olvashatjuk a szeretetről: „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a
szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül,
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél,
mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.”
Gondoljuk át a mellékelt táblázat alapján a szeretet jellemzőit! A második oszlopban a
görög szó, a harmadikban annak szótári jelentése található.
A szeretet
hosszútűrő

agapé

(isteni) szeretet

makrothümeó

kegyes;
a szeretet nem irígykedik
a szeretet nem kérkedik

khrészteuomai

nem fuvalkodik fel.

phüszioó

Nem cselekszik
éktelenül,
nem keresi a maga
hasznát,
nem gerjed haragra

aszkhémoneó

1) türelmes, béketűrő
2) tűrő, állhatatos, kitartó
- jóságosan viselkedik
4) irigykedik, féltékenykedik
kérkedik, dicsekszik
Etimológia: a perperosz-ból (hencegő)
1) felfúj
2) passzív alak: felfuvalkodik
Etimológia: a phüsza-ból (fújtató;
buborék
helytelenül, illetlenül viselkedik, sérti
az illemet

nem rójja fel a gonoszt

dzéloó
perpereuomai

heauton

a magáét

paroxünó

1) sürget, buzdít, unszol
2) ingerel, megharagít, felbőszít,
indulatba hoz
3) mediális alak: felháborodik,
megharagszik, felbőszül, indulatba jön

kakosz

1) rossz, gonosz, romlott, züllött,
gyalázatos
2) rossz, káros, ártalmas
3) értéktelen, hitvány
4) alkalmatlan, ügyetlen, gyáva
5) főnévként (többesszám
semlegesnem): bajok,
szerencsétlenségek, viszontagságok,
sérelmek
- jogtalanság, igazságtalanság,
istentelenség, gaztett
1) igazság
2) igazmondás, őszinteség
3) valóság, a való
1) (szorosan) befed, nem enged
keresztül
2) távoltart, elhárít, megvéd
3) kibír, elvisel
1) (meg)bízik vkiben
2) rábíz vkire vmit
3) hisz vkinek
4) hisz vkiben / vmiben, hite van; hitre
jut
remél, reménykedik, reménysége van,

Nem örül a hamisságnak

adikia

de együtt örül az
igazsággal

alétheia

mindent elfedez

sztegó

mindent hisz

piszteuó

mindent remél

elpidzó
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vár vmit

mindent eltűr.

hüpomenó

1) hátramarad, visszamarad; vár
2) eltűr, elvisel, kibír; magára vállal
3) helytáll, ellenáll

Milyen szó van a görög szövegben? Agapé, azaz isteni szeretet. Egészen biztos az, hogy
a szeretetről szóló szakaszok csak arról szólnak, hogy nekünk hogyan kell viselkednünk?
Gyakran halljuk 1 Kor. 13 kapcsán, hogy ez az a szeretet, amit gyakorolnunk kell – s ez
igaz is, Pál apostol is mint kiváltképpen való utat mutatja ezt be a korinthusi gyülekezet
tagjainak. Valóban így kell élnünk, hiszen ez Isten legfőbb kívánalma irántunk, hiszen a
törvény betöltése szeretet. Jézus szavai szerint pedig arról ismeri meg a világ, hogy az ő
tanítványai vagyunk, hogy egymást szeretni fogjuk.
Itt Pál az „agapé‖ szót használja, ami az isteni szeretet megjelölésére szolgál a
Bibliában, s ebből azt is látnunk kell, hogy ez a szakasz arról szól, hogy az isteni szeretet
milyen – vagyis hogy Isten is így szeret minket. Ez felszabadulás és gyógyulás, olyan öröm
forrása, ami nincs más a világon… Mert milyen Isten szeretete irántam, erőtlen és bűnös
teremtménye iránt? „Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem
irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem önző, nem gurul méregbe,
nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül a
többiekkel az igazságnak. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél,
mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem múlik el.8‖ Isten legelőször is agapé szeretettel
szeret minket: engem, téged, mindenkit egyenként.
Figyeljük meg, hogy Pál 1 Korinthus 13-ban nem arról beszél, hogy MI a szeretet,
hanem csak jellemzi: arról beszél, hogy MILYEN. Definíciókkal próbálkozhatunk, és
valamilyen szinten meg is ragadhatjuk a fogalmat: a szeretet a másik javának keresése, egy
pozitív hozzáállás a másikhoz, önzetlenség, stb. stb. Ez mind igaz, de ugyanakkor töredékes
is, nem tudja leírni a teljes valóságot, mint ahogyan azt, hogy mi az élet, ezt sem lehet
egyetlen formulába foglalni.
János apostol mondja el, hogy Isten a szeretet: a szeretet Isten belső világa,
megnyilvánulása. Ha Istent ismerjük, tudjuk, mi a szeretetet, ha nem ismerjük őt, a szeretetről
sem tudunk semmit.
Isten a bűnös embert szereti, a bűnt viszont gyűlöli. Noha van Istennek haragja a
mennyből, de ez nem a személyek ellen irányul, hanem „az embereknek minden
hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják” (Róm. 1.18),
ez sem emberi harag, hanem erkölcsi felháborodás és rosszallás a jelenség, a bűn ellen. Az
embert meg akarja menteni – ha az hagyja magát megtalálni. De „nem késik el az ígérettel
az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy
némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson” (2 Pét. 3.9). Isten mindent
eltűr, Manassé király bűnös, véres évtizedeit is, hogy a király megtérésre juthasson –
valószínű, hogy más embernél ennek a töredéke is elég lehetetett a kárhozathoz, akik végül
nem voltak hajlandók szembefordulni önmagukkal. Eltűri a rosszat, de a célja az, hogy
kiemeljen minden bűnünkből, és feddhetetlenné tegyen az ő királyi széke előtt…
Milyen sokat mondó, hogy Isten örül az igazságnak! Öröme van abban, ha a
gyermekei jó dolgokat tesznek, igazságban járnak. Azzal talán többet foglalkozunk, hogy
Istent megszomorítjuk a bűneinkkel, de foglalkozzunk a másik oldallal is: a megtérő
8
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bűnösökön öröm van a mennyben, minden jó cselekedet pedig elveszi jutalmát, és örömöt
jelent mennyei Atyánknak.
A többi kijelentés között kérdés lehet, hogy miben hisz és mit remél Isten az ő
irántunk való szeretetében? Miben hisz tehát Isten? Tebenned és énbennem. Nem azért,
mert valami természettől eredő jó volna benned vagy bennünk, amire építeni lehetne. Sajnos
nem ilyennek születünk. A hit bibliai fogalma: bizalom. Nekünk Istenben kell hinnünk: a
személyében, és mindabban, amit véghez vitt. Miben bízik ő? Abban, aki ő maga, és amit
véghez vitt értünk Krisztus által: hogy az nem hiábavaló, és elég arra, amire szánta, hogy
megmentsen bennünket. Amikor Isten bízik, önmagára alapoz, mert őnála nincsen nagyobb.
Bízik benne, és mindent megtesz érte, hogy megtaláljuk az életünket Krisztusban. Isten
midig remél: reméli, hogy az ő megváltásában megtaláljuk a bűn feletti győzelmünk forrását
– a feltámadott és hatalommal az Atya jobbján levő Jézus Krisztust, a bennünk és velünk élő
Urat.

Hogyan élhet bennünk az isteni szeretet?
Sokat beszélünk a jellemépítésről, illetve az ember részéről az Isten munkájában. Ennek
meg is van a maga szerepe. Azt azonban látnunk kell, mint alapkérdést, hogy ha igaz az, hogy
a szeretet (agapé) az Isten belső világának összefoglalása, lényege, tehát az isteni természet
gyakorlati megnyilvánulása, akkor egyértelműen ez csakis Isten ajándéka lehet. Mi ezt
önmagunkban nem építhetjük föl lépésről lépésre, az önmagában jóra képtelen emberi
természet minden lehetőségét és képességét meghaladná ez a feladat. A szeretet, lényegét
tekintve nem az emberi erő produktuma, hanem a Lélek gyümölcse, s ez az agapé szeretet
kitöltetik a szívünkbe, amikor a Szentlélekkel közösségbe kerülünk – kitöltetik oda, ahol
azelőtt nem volt, s ahol másképpen nem is jelenhetne meg. János apostol 1 János 4.16-17-ben
világosan szól arról, hogy a szeretet (agapé) hogyan jelenik meg az emberben.
„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és
a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a
szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk
mi is e világban” (1 Ján. 4.16-17). „Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk,
hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a
szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát
engesztelő áldozatul a mi bűneinkért” (1 Ján. 4.9-10).
Az alap az, hogy egyrészt megismerjük az Isten irántunk való szeretetét, s másrészt ezt
az ismeretet, információt a megismeréssel együtt hittel párosítjuk, azaz – a biblia
szóhasználatát tekintve – bízunk benne. S ezt nem általánosságban kell tekintenünk, hanem
önmagunkra vonatkoztatva hisszük, bízunk benne. Ha 1 Ján. 4.9-et tekintjük, ami így szól:
„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az
Isten e világra, hogy éljünk általa‖, akkor ezt nem úgy kell tekintenem csupán, hogy ez
általában az emberekre vonatkozik, hanem rám, aki ezt olvasom, mert ezt az Igét Isten
számomra jelentette ki, aki az Istenhez tartozom. Számomra ezt jelenti: „az által lett (vagy
lehet) nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennem, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e
világra, hogy éljek általa.‖
Aki az Istennek iránta való szeretetében marad, az Istenben marad, s Isten is őbenne. Az
apostol tanúsága szerint amint ez megtörténik az agapé szeretet kifelé, a többi ember felé is
megjelenik, elindul - s teljessé akkor lesz az emberek között, amikor annyira tudunk bízni
Isten szeretetében, hogy bizalmunk lesz az ítélet napja iránt is. Az Isten irántunk való
szeretetében bízva nem félelemmel, hanem az Úrral való találkozás reménységében tekintünk
az ítélet napjára.
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Megismertem Isten szeretetét igazán? Hiszek benne, bízom benne? Csak egy néhány
ezer évvel ezelőtt lezajlott történelmi esemény számomra Krisztus keresztje, vagy Isten iránti
bizalmam megingathatatlan forrása, ami nyugalmat és békességet ad?
Elfogadtam magamra nézve, hogy Isten mindennél jobban szeret engem? - hiszen
Egyszülöttjét adta értem! Vagy hitetlen módon kételkedem az ő irántam való szeretetében?
„Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne
ajándékozna vele együtt mindent minékünk?‖ (Róm. 8.32). Ha elrendeztem Istennel a
bűneimet, tudok-e bizalommal lenni az ítélet napjához? A Biblia nagyon hangsúlyos
kijelentése szerint nem lehet teljessé a szeretet a keresztények között mindaddig, míg
egyenként nem lesz bizalmunk az ítélet napjához. De hogyan lehetne bizalmunk, ha nem
ismertük meg „Istenek irántunk való szeretetét?‖ Isten szeretete, ami élő valóság, akkor ér el a
szívünkhöz, ha megismertük és elhittük ezt a szeretetet. Ha ebben élek, akkor tudom
továbbadni ezt a szeretetet, ekkor lehetek a mennyei szeretet csatornájává a másik felé. Az
elmélet átadása ezen a területen nagyon-nagyon kevés, ha magam nem hiszem és nem élem
ezt. Kifelé irányuló isteni szeretet nem lehetséges, ha előbb felé irányultan nem fogadtam be
azt.
Isten újra és újra biztosít minket örök szeretetéről: „Az időben, monda az Úr, Izráel
minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek. Messzünnen is megjelent
nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én
irgalmasságomat” (Jer. 31.1,3).
Azt, hogy a szeretet elfogadása által maradhatunk Istenben, és ő is mibennünk, az
emberré lett Isten Fia esetében is láthatjuk a Szentírásból – sőt arra is következtethetünk
ezáltal, hogy ez még csak nem is pusztán a bűnös világra vonatkozó dolog, hanem a
világegyetem örök és élő alapelve, az Atya trónjától induló élet-folyam maga (Jel. 21.6 – v.ö.
Jel. 22.1).
Az Atya szeretete a Fiú iránt soha nem volt kérdéses Jézus számára, ő mindig ebben élt.
„Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy
megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ
alapjának felvettetése előtt. (Ján. 17.24). „Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat
néki, a miket ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti
csudálkozzatok” (Ján. 5.20) „Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.” (Ján. 3.35)
János apostol már idézett gondolatát pedig Jézus így fogalmazta meg: „Amiképpen az Atya
szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.”
(Ján. 15.9) Jézus is úgy maradt meg az Atyában és az Atya őbenne, hogy az Atyának iránta
való szeretetében élt. E szeretet befogadásával jelenik meg a Lélek bennünk. A Szentlélek az,
aki Isten belső világát, életét a lelkünkbe plántálja az ő jelenléte által: „… az Istennek
szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk‖ (Róm. 5.5/b ) „…a
Léleknek gyümölcse: szeretet…‖ (Gal. 5.22).
Egyre inkább meggyőződésemmé válik, hogy az apostolok Jézus tanításaihoz képest
semmi újat nem mondtak, csak megmagyarázták és a gyakorlati helyzetekre alkalmazták
azokat (nyilván az ószövetség hátterén). Gyakorolnunk kellene magunkat abban, hogy ezeket
a párhuzamokat felfedezzük és értsük.

Ismeret vagy élet?
Ne tévesszük össze az információt az élettel! Sok keresztényt láthatunk, akik vallják
ugyan, hogy tudnak arról, hogy Isten szereti őket, mégsem látjuk, hogy emberinél magasabb
rendű erő munkálkodna bennük, vagy hogy több élet (isteni élet) lenne bennük, mint azokban,
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akiknek fogalmuk sincsen a mennyei dolgokról. Mi lehet ennek az oka? A Zsidó 4.2 szerint
az, hogy ők a puszta információval rendelkeznek, s ezt nem párosítják hittel, azaz Isten iránti
bizalommal. „Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt
nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották.”
Amint ez megtörténik: az ismeret bizalommal való összekapcsolása, ennek
következményeképp megjelenik az emberben a Lélek gyümölcse. A Szentlélek elkezd
munkálkodni, mint gyümölcs, megjelenik az Isten iránti hála, öröm, szeretet, a biztonságérzet
- , hogy nem egy felfoghatatlan Isten van messze a mennyben, hanem egy szerető és
gondoskodó mennyei Édesapa. S amint az Isten irántam való szeretete több lesz számomra,
mint puszta információ, vagyis hatással lesz rám, lelki változást indít el a megismerés (vagy
az elmélyítése a megismerésnek), ez jelenti azt, hogy Isten Igéje életté, a gyakorlati életem,
magatartásom meghatározó részévé lett.
Sokan azt gondolhatják, hogy ha tudunk Krisztusról valamit, vagy egyre többet tudunk,
akkor ez előbb-utóbb valamiféle közösséget alakít ki vele, így kerülünk vele kapcsolatba, s
így haladunk előre a keresztény életben.
A tudás nagyon fontos, de ez még csak a dolgok fele. Nézzünk meg egy példát: Petőfi
Sándorról tudhatjuk, hogy hol és mikor született, ki volt az édesanyja, édesapja, milyen magas
volt, milyen színű volt a haja, mikor írta a verseit, stb. Az életéről szóló információkat
begyűjthetjük, rendszerezhetjük, előadásokat is tarthatunk róla, doktori disszertációt is
írhatunk. Ezek közül egyik sem jelenti azt, hogy kapcsolatba kerültünk Petőfivel, mint
személlyel. Ha a gondolataival foglalkozunk, elemezzük a verseit, s ami szimpatikus,
beépítjük a magunk gondolatrendszerébe, s valamelyest változunk ezáltal, ez még mindig nem
több, mint hogy találkoztunk egy ember tanításával, s ez valamilyen hatást gyakorolt ránk.
Találkoztunk ugyan a gondolataival, de nem találkozhatunk vele személyesen, nem léphetünk
vele kapcsolatba, mivel Petőfi Sándor halott. Nem tud átalakítani minket, mivel a sírban
fekszik, hanem magunk alakítjuk magunkat valamilyen formára – ez azonban egyáltalán nem
stabil dolog. A történelem pontosan igazolja, hogy mi várható el egy embertől: Rabelais
egyszer azt mondta, hogy „elveimért, ha a máglyára nem is, de egész a lángokig hajlandó
vagyok elmenni‖ – ennyi a legtöbb, ami valakitől e világban elvárható, ha természeti emberről
van szó.
Amit egy halott emberrel tehetünk, azt hiába tesszük az Élet Urával, abból még mindig
nem nyerünk többet vagy mást, mint amit Petőfitől nyerhetünk. Ha csak eddig jutunk el,
Krisztus ránk nézve még mindig a sírban fekszik, és feltámadásának és életének semmi
jelentősége sincs a számunkra. Elkormányozzuk magunkat és az életünket is nélküle, nem
véletlenül írja a laodiceai levél erről a korszakról és rólunk: „Ímé az ajtó előtt állok és
zörgetek;‖ (Jel. 3.20) – tehát kívül van, nincs befolyása ránk, mintha nem is élne. Krisztus
nem filozófia, vagy tanrendszer, hanem élő és feltámadott Úr. Neve is ez: Immánuel, azaz
velünk az Isten.
Fontos leszögeznünk: a tudás nagyon is fontos dolog, minél többet tudunk a Igéből és az
igéről, annál jobb. De az információk gyűjtése és rendszerezése legfeljebb a kezdete lehet a
dolgoknak.
Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő a mennyből alászállott élő kenyér, s aki eszi ezt a
kenyeret, élni fog általa. Az egyik ember vásárol negyven tonna kenyeret, s szépen bepakolja
a kamrája polcaira. A másiknak csak egy szelet van, de megeszi. Melyikük marad életben?
A Bibliát mint az élet beszédét úgy kell forgatnunk, hogy életet nyerjünk belőle, ami azt
jelenti, hogy „meg kell ennünk‖ az igéket. Az élet pedig mozgás és változás: megértek
valamit, és örülök neki, felszabadulok egy teher alól, ami nyomasztott, elhatározásokra jutok
és változtatok és változom: élek. És mindezt az Ige és Krisztus indítja el és végzi – én pedig
együttműködöm vele: keresem Őt, döntök, választok, megvalósítom – Vele együtt. Szeretnek
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és szeretek – s csak úgy tudok szeretni, hogy engem is szeret Isten: ez az életem
fundamentuma.
Nem lehet elégszer idézni János 6.53-58-at: „Jézus így válaszolt nekik: „Mondom
nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De
aki eszi a testemet, és issza a véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó
napon. Mert az én testem igazi étel, és a vérem igazi ital. Aki eszi a testemet, és issza a
véremet, az bennem él, és én őbenne. Engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek.
Ugyanígy, aki engem eszik, élni fog általam. Mert én nem olyan vagyok, mint az a kenyér,
amit atyáink ettek. Ők ették azt a kenyeret, mégis meghaltak. Én olyan kenyér vagyok, amely a
Mennyből jött le a földre. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.” (Egyszerű fordítás)
„A hittudomány önmagában értéktelen, ha nincs átitatva Krisztus szeretetével. Az igaz
kereszténység az egész emberi lényből szeretetet áraszt szét. Minden élő részt megérint: az
értelmet, a szívet, a segítő kezeket és a lábakat; alkalmassá téve az embereket, hogy szilárdan
álljanak ott, ahol Isten igényli, hogy a gyengéket nehogy elriasszák az útról. Krisztusnak az
elveszendő lelkekért való lángoló, megemésztő szeretete a kereszténység egész rendszerének
életét jelenti.‖ (Ellen G. White, The Signs of the Times 1910. május 10.).
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„…fiaivá fogadott” (Eféz. 1.5)
„Eleve [azaz előre] elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő
akaratának jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, a mellyel
megajándékozott minket ama Szerelmesben” (Eféz. 1.5-6)
Isten gyermekei, fiai vagyunk-e? Zsolt. 82.6 válaszol erre: „Én mondottam: Istenek
vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan”. Milyen alapon mondja ezt az Úr? Mert
„teremtette az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt: férfiúvá és asszonnyá
teremtette őket” (1 Móz. 1.27)
A 82. zsoltárban az „Elohim‖ szó szerepel a vers elején: „Elohimok vagytok ti, és a
Felségesnek fiai ti mindnyájan.‖ Bibliai nevek és fogalmak szótára szerint az Elohim „Isten
leggyakoribb héber neve; többes számban, Isten felségének és teljességének kifejezésére
(1Móz 1,1); pogány istenségek megjelölésére is használatos (2Móz 18,11), továbbá angyalok
(Zsolt 8,6), bírák (2Móz 21,6) és Isten megnevezésére.‖ Tanulságos lenne végiggondolni az
embert (különösen a bűneset után, mivel a zsolt. 82:5 erre utal) mindezen összefüggésekben,
de ez szétfeszítené a tanulmányunk kereteit. A Haag lexikon szerint az Elohim „a fogalomnak
(= istenség) egyfajta kiszélesítése, minden isteni hatalomnak egységbe foglalása, egyetlen
személyen belül: Elohim az, aki El minden tulajdonságát birtokolja…‖
Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett minket, ahhoz hasonlóan, ahogyan a
gyermek a szülő képe – a keleti gondolkodásban különösképpen az elsőszülöttet tekintik az
apja képmásának, továbbvivőjének. A teremtés jogán minden ember Isten gyermeke, ezért
bátorsággal közeledhetünk Istenhez, nem kell félnünk attól, hogy visszautasít, mivel „Isten a
szeretet‖.
Ha megkérdeznénk valakinek a gyermekét: „Mikor váltál a szüleid gyermekévé és mit
tettél érte? Vagy mit kell tenned, hogy az legyél?‖ – vajon mit válaszolna? Valószínűleg azt,
hogy „nem értem, miről beszélsz. Én az ő gyermekük vagyok.‖
Noha a Biblia hangsúlyosan használja azt a kifejést, hogy a mennyei Atya gyermekeivé
fogad bennünket, és természetesen ez a bűn világában, amiben élünk, nagyon fontos, de nem
szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a teremtés jogán, eleve Isten gyermekei vagyunk – ezért
nem kell kiharcolnunk a gyermeki mivoltot, hanem vissza kell térnünk hozzá, mint
Atyánkhoz, aki vár bennünket.

Isten fiaivá teremtett és mint fiait váltott meg
A megváltás alapkérdései
A bűnt nem lehet meg nem történtté tenni, ez rendezést kíván. Róm. 6.23 szerint a bűn
zsoldja halál. Fizetsége is, de természetes következménye is. Isten nem csak a szeretet Istene,
hanem a jogosság és az igazság Istene is. Nem teheti, hogy a bűnre azt mondja, hogy nem
számít. A bűn árát meg kell fizetni, a jogosság és igazság ezt kívánja. Minden ember
vétkezett, tehát jogosan van az ítélet alatt. Kellett egy helyettes, aki az ember helyett vállalja a
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neki járó büntetést – a halált. Olyan helyettes kellett, aki nem bűnös, hogy az ő halála ne az őt
ért jogos ítélet, hanem más büntetésének az elszenvedése legyen. Jézus Krisztus, az Atya
Egyszülöttje vállalta magára a bűneink büntetését. Jézus, mint ártatlan áldozat a bűnös helyére
áll, mivel ő már elszenvedte a bűnök végső büntetését az ember helyett. Az ő áldozata az, ami
feleszméltetheti az embert, megmutatja, hogy mennyire rossz a bűn, ha Isten egyszülött fiának
kellett ezért meghalnia, hogy az embernek élete lehessen. Nem szabad játszani a bűnnel, nem
szabad félvállról venni.
Sok embernek megbotránkoztató lehet, sőt vallásos, vagy magukat annak tartó
embereknek is, hogy például Adolf Hitler és egy átlagember között tulajdonképpen nem az a
különbség, hogy egyik tömeggyilkos volt, a másik pedig jóval kisebb bűnöket követett el.
Ember és ember között mindössze az a különbség, hogy egyik ember enged Isten hívásának, a
másik pedig nem. Jézus Krisztusban minden ember meghívást kapott Isten országába, legyen
az X. Y. átlagember, korrupt politikus, arab terrorista, vagy előbbi példánknál maradva, Adolf
Hitler. Isten minden tettől függetlenül minden embert szeret. Isten a bűnt gyűlöli, a bűnöst
viszont szereti, és meg akarja menteni. De bűnhöz ragaszkodva, legyen az kicsi, vagy
hatalmas, nem mehet be az ember Isten országába. Nem kell senkinek félnie, hogy a bűnei túl
nagyok lennének ahhoz, hogy Jézus elfogadja őt. Mindenki, aki bánja a bűneit, bátran mehet
Jézushoz. Ján. 6.37-ben ezt mondja Jézus: „Mindenki, akit nékem ad az Atya, én hozzám jön;
és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem.‖ Legyünk bármilyen bűnösök, bármilyen
romlottak, lássuk magunkat bármilyen szennyesnek, úgy ahogyan vagyunk, Jézushoz kell
mennünk, és kérnünk, hogy tisztítson meg bennünket, és Ő ezt megteszi. Megbocsát és
megtisztít a rossztól.
Van egy olyan, a kereszténységben elterjedt tévedés, hogy Jézus Sátánnak fizette ki a
megváltásunkat, így szabadított meg minket a haláltól. Mi sem áll távolabb az igazságtól.
Ha ismerjük egy kicsit a bibliát, emlékezhetünk arra, hogy Jézus hogyan jellemzi Sátánt:
hazugság Atyja, akiben nincsen igazság. Tökéletesen megsötétült, hazug, aljas – és még
sorolhatnánk a jelzőket. Üzletet kötni, megállapodást létrehozni csak azzal lehet, akiben
legalább egy szemernyi tisztesség van. Ha már a bajor káplárra utaltunk az előbb: Churchill
hamar rájött arra, hogy semmilyen megállapodást nem lehet kötni Adolf Hitlerrel, mert
értelmetlen - csak addig tartaná meg, amíg érdekei úgy kívánják, egyetlen másodperccel sem
tovább. Egy végtelenül agresszív és velejéig romlott, javíthatatlan valakivel szemben egyetlen
megoldás létezik: a háború. Nem szerződéssel biztosítani a létét, hanem megszabadítani tőle a
világegyetemet. Sátánnak felajánlani Jézus életét csak annyira lett volna célravezető, mint ha
az angol hadsereg kollektív öngyilkosságot követett volna el a nácik elleni tiltakozásul.
Jézus odaadta az életét, de nem Sátánnak. A biblia szerint a bűn zsoldja, következménye
a halál – és ezt az ítéletet Isten törvénye mondja ki a bűnre és a bűnösre. Te és én bűnöket
követtünk már el. Ha Isten szeretne foglalkozni velünk, először is azt fogja találni, hogy az ő
törvénye szerint megkerülhetetlenül a halál a büntetésünk mindazokért a rossz dolgokért, amit
tettünk életünk során. Legelőször is érvényesítenie kell a saját igazságos, szent és jó törvénye
kívánalmát, és utána tehetne bármi mást. Csakhogy ebben a pillanatban máris, te és én,
egyaránt halottak vagyunk, és nincs már kivel tenni a következő lépést, mert nem létezünk.
Ezért kellett Jézus halála, ami a mi halálunk helyett történt, hogy Ő újra az övéivé
fogadhasson minket. S azt, hogy Jézus feltámadjon, ugyancsak Isten igazsága kívánta, hiszen
ő személyesen soha semmilyen rosszat nem követett el, ezért nem lett volna jogos,
személyesen őrá nézve, hogy a sírban, az örök halálban maradjon.
Nem szerződés van Sátán és Jézus között, hanem háború. Hódító háború a lelkekért, és
nem lehetséges a szerződés, a békekötés. A harc az egyik fél pusztulásáig tart. Ha fizikai
síkon történnének csak a dolgok, Isten már lezárta volna a hadjáratot – de itt lelki küzdelem
folyik: Isten kegyelmet és üdvösséget akar adni a bűnösöknek, és időt biztosít, hogy
elfogadják őt, Sátán és démonai pedig romlásba akarnak dönteni mindenkit, bűnbe vinni és
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abban megtartani, hogy bármivel foglalkozzanak az emberek, csak Istennel és a bibliával ne.
Egyszer azonban véget ér a háború – remélem, hogy téged és engem a jó oldalon talál majd.

Elveszett fiak
Milyen érdekes, hogy Jézusnak az apját elhagyó, majd visszatérő fiáról szóló példázatát
mi a „tékozló fiú‖ példázatának nevezzük, pedig az elveszett juh és elveszett drachma
példázata után van, egyenes folytatása a sornak, tehát itt az „elveszett fiú‖ példázatáról van
szó. Mi a tékozlást tekintjük fő szempontnak, az Atya pedig azt, hogy elveszett, elkóborolt
egy gyermeke.
Így olvashatjuk a példázat elejét Lukács 15.11-24-ben: „Egy embernek volt két fia. A
fiatalabbik azt mondta az apjának: »Apám, add ki nekem a vagyonunkból azt a részt, ami az
enyém!« Erre az apa szétosztotta a vagyonát a két fiú között. Nem sokkal ezután a fiatalabbik
mindenét összeszedte és távoli vidékre költözött. Ott bolond módon élve minden pénzét
elpazarolta. Amikor már minden pénze elfogyott, az embereknek nem volt mit enniük azon a
vidéken. A fiú éhes volt, és pénzre volt szüksége. Ezért dolgozni kezdett egy embernél, aki
kiküldte őt a földjére disznókat etetni. A fiú szívesen evett volna még a disznók ételéből is, de
senki nem adott neki. Végül elgondolkodott, és ezt mondta: »Mennyi olyan munkása van az én
apámnak, akik fizetést kapnak, és bőven van mit enniük. Én pedig éhen halok itt! Azonnal
elindulok, visszamegyek az apámhoz, és azt mondom neki: Apám, bűnt követtem el Isten ellen
és ellened is. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezz. De hadd legyek olyan,
mint egy a munkásaid közül!« Ezzel a fiú elindult az apjához. Még messze volt a háztól,
amikor az apja meglátta és megsajnálta őt. Odaszaladt hozzá, a nyakába borult, és
megcsókolta. A fiú pedig így szólt hozzá: »Apám, bűnt követtem el Isten ellen és ellened is.
Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezz.« De az apja megparancsolta a
szolgáknak: »Siessetek, hozzátok ide a legjobb kabátot, és adjátok rá! Húzzatok gyűrűt az
ujjára, és sarut a lábára! Azután hozzátok elő a hízott borjút, és vágjátok le, hogy együtt
együnk és ünnepeljünk! Mert az én fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megkerült.«
Ezután ünnepelni kezdtek.”9
Az elveszett fiú mikor vált elveszetté? Nem amikor elment, vagy amikor elszórta a
vagyont – akkorra már az volt. Hanem abban a pillanatban, amint lélekben hátat fordított az
apjának. Gazdagság vagy szegénység itt semmit sem jelent. Az elveszett fiú akkor is elveszett
maradt volna, ha megduplázza a vagyonát A viszony a fő kérdés – milyen a viszonyom az
Atyámmal? El akarok menni, távol akarok maradni, vagy pedig elfogadom Atyám jóságát, és
visszatérek hozzá? Ez az emberi élet igazi tétje.
Lehet, hogy vonzónak tűnik, hogy hadd menjek a saját fejem után, s persze jó, ha valaki
önálló, de Istentől elfordulni mindennél rosszabb – de ez sokszor csak hosszú távon derül ki.
Nem tudok jobbat ajánlani: ha messze vagy Istentől, gyere vissza hozzá – ez lesz életed
legjobb döntése.
Keleti embereket kérdeztek (mivel a példázat abban a környezetben hangzott el) hogy
mit tartanak a legfurcsábbnak, legmeglepőbbnek a példázatban. A válasz az volt, hogy két
dolgot. Először is, hogy a fiú kikéri a vagyon örökségként ráeső részét. Ilyen – egy Izraeléhez
hasonló – társadalomban egészen egyszerűen nem lehetséges. Ilyen otrombaságot egyetlen fiú
sem engedhet meg magának az apjával szemben, mert ez azt jelenti az apa felé, hogy „bárcsak
nem élnél!‖.
9
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A másik pedig az, hogy az apa eléfut a fiának. Ez megint csak olyasmi, ami lehetetlen.
Keleten a férfiak, a családfők nem futkároznak, hanem családbéli rangjuknak megfelelően
méltóságteljesen vonulnak egyik helyről a másikra.
Úgy tűnik, az atyának nem volt fontosabb dolga, mint hogy figyelje, jön-e már vissza a
fia, hiszen messziről meglátta őt. Az apa ezzel a gondolattal kelt, ezzel feküdt. Napközben is
ki-ki nézett, amilyen sűrűn csak tehette, és kémlelte a messzeséget, hátha feltűnik az, akit
mindennél jobban várt. Az apjának megesett a szíve a fián (nem mintha előtte nem szerette
volna) – azért esett meg, mert látta a valós állapotát. Mit jelent megszánni, irgalomra indulni
valaki iránt, megnyitni a szívedet? Hogy mindent megteszel érte, amire csak képes vagy. Isten
pedig határozottan képes megmenteni és helyreállítani minket, ez a célja, és a hatalma is
megvan hozzá. A fiú eltervezte ugyan, mit akar mondani, de nem volt alkalma arra, hogy
szolgának ajánlkozzék. Ő az atya gyermeke. Elhalmozzák a ház legértékesebb dolgaival,
teljes jogú fiúnak fogadták vissza, a szolgák tisztelik, és szolgálni fogják. Bízzuk csak az
Édesapánkra, mit akar tenni velünk – Ő jobban tudja.
„Gondoljátok csak meg, az Atya-Isten annyira szeret minket, hogy Isten gyermekeinek
neveznek bennünket! De nemcsak így hívnak, valóban azok is vagyunk! A hitetlen emberek
nem értik meg, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mert nem ismerték meg Istent. Kedveseim,
igaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem tudjuk, mi lesz majd belőlünk később.
Csak azt tudjuk, hogy amikor Krisztus visszajön, akkor már olyanok leszünk, mint ő. Hiszen
meg fogjuk látni őt, amint van! Mindenki, aki reménykedik abban, hogy meglátja őt, tisztán
tartja magát a bűntől, ahogyan Krisztus maga is tiszta. Aki bűnt követ el, az Isten törvénye
ellen vétkezik. Mert a bűn nem más, mint az Isten törvényével szembeni engedetlenség.
Tudjátok, hogy Krisztus azért lett emberré, hogy a bűnt félretegye az útból, és őbenne
egyáltalán nincs bűn. Aki Jézus Krisztusban él, és benne is marad, az nem fog továbbra is
bűnben élni. Ha valaki folyamatosan bűnben él, az valójában nem is látta meg Jézust, sem
nem ismerte meg őt igazán. Kedves gyermekeim, nehogy valaki becsapjon benneteket! Aki
Istennek tetsző életet él, az az ember maga is igazságos és jó, amint Krisztus is igazságos és
jó. De aki bűnben él, a Sátánhoz tartozik. A Sátán ugyanis kezdettől fogva állandóan vétkezik.
Isten Fia azonban éppen azért jött a Földre, hogy lerombolja és megsemmisítse mindazt, amit
a Sátán épít. Aki Isten gyermeke lett, az nem marad továbbra is a bűnben. Miért? Mert új
életet kapott Istentől, amely állandóan benne marad. Isten gyermeke viszont nem maradhat a
bűnben, hiszen az ilyen ember Istentől született” (1 Ján. 3:1-9).10
Jézus pedig így fejezte be a példázatot: „most ünnepelnünk és örülnünk kell, mert az
öcséd meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megkerült.” (Luk. 15,32) és még ezt olvashatjuk
korábban: „ezért mondom nektek: ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös
miatt, aki megváltoztatja az életét, mint kilencvenkilenc igaz ember miatt, akiknek nincs
szükségük arra, hogy megváltoztassák az életüket.” (Luk. 15,7)
"A megbocsátás sokkal többet jelent, mint sokan gondolják. Mikor Isten kijelenti, hogy
temérdek vétkünket megbocsátja,mikor Isten megbocsát, ez nem csupán törvénykezés,
mellyel a kárhozattól megszabadít. Ő nemcsak megbocsátja a bűnt, hanem meg is szabadít
attól. A megbocsátás túláradó szeretet átalakítja a szívet." (E. G. White: Gondolatok a Hegyi
beszédről, 118. l.)

Kiben van megelőlegezve örök idők óta a mi fiú mivoltunk?
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„Minden Krisztusban van. Minden lelki áldást megkapunk Benne, Benne választattunk ki a
szentségre, Őbenne vagyunk előre elrendelve a fiúságra, Őbenne lettünk fiakká fogadva, és
Őbenne van a mi váltságunk az Ő vére által. „Mert nem haragra rendelt minket az Isten,
hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (1 Thessz. 5, 9) Ez
Isten célja és előre rendelése az emberre vonatkozóan. Továbbá, „akiket előre ismert, előre el
is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.” De kiket ismert előre?
Ennek nincs határa, bizonyára mindenkit előre ismert. Ha bármi kivétel lenne, akkor Istennek
nem lenne végtelen ismerete. Ha Ő előre ismer egyvalakit, akkor mindenkit előre ismer. Még
nem született olyan ember a földre, akinek a születését Isten ne tudta volna előre. „És nincsen
oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek
annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.” Mivel Isten mindenkit ismert még a világ
megalapítása előtt, és azokat, akiket előre ismert, arra rendelte el, hogy az Ő Fia ábrázatához
hasonlatosak legyenek, ebből következik, hogy Isten az üdvösséget tervezte el minden lélek
számára, aki valaha is a világra jött. Szeretete mindenkit körülölel személyválogatás nélkül.
„Akkor mindenki üdvözül, nem számít mit tett‖ - mondhatná valaki. Semmi esetre sem.
Emlékezzünk arra, hogy Isten céljai Krisztusban vannak. Csakis Benne vagyunk előre
elrendelve. Abban szabadon döntünk, hogy Őt elfogadjuk vagy sem. Az ember akarata örökre
szabaddá lett téve, és Isten nem él azzal vissza, hogy azt kényszerítse. Szentnek tartja
mindenki választását és akaratát. Nem fogja keresztülvinni céljait, ami ellentétes az ember
akaratával. Az Ő akarata az, hogy azt adja meg az embernek, ami az ember számára a legjobb.
Az ember elé helyezi a halált és az életet, a jót és a gonoszt, és azt mondja, hogy válasszon,
melyiket akarja. Isten tudja, mi a legjobb, azt kiválasztotta, és elkészítette az ember számára.
Végtelenül messzire elment abban, hogy minden hibalehetőséget elkerüljön, és az ember
biztosan elnyerje a jót, ha azt választja. A nagy Isten csodálatos jósága és kedvessége látható
abban, hogy mindenben tiszteletben tartja az ember akaratát. Ha az ember válaszul a maga
részéről alárendeli magát Isten kívánalmainak, akkor a legboldogabb és legszeretőbb
kapcsolat alakul ki közöttük‖ (Waggoner:A Római levél magyarázata, Nyolcadik fejezet:
Csodálatos szabadulás egy rossz „házasságból‖ c. fejezet)

Van-e bármi alapunk, hogy kételkedjünk abban, hogy Atyánk
valóságosan a gyermekének tekint minket?
„Isten Lelke „bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk‖
(Róm. 8.16). „Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az
Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a mellyel bizonyságot tett
Isten az ő Fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet
az ő Fiában van. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg
abban. Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy
örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében” (1 Ján. 5.10-13)
Az, ha a lelkünkben öröm van annak tudatától, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ha ez
békességet ad a mindennapokban, nagyszerű dolog. De mi van akkor, ha egy reggel lelkileg
szárazon ébredünk? Éjszakai kiestünk volna a fiúságból, tudtunkon kívül? Aligha.
„Hogyan tesz bizonyságot a Lélek? Erre a Zsidókhoz írott levél 10, 14-17. versei adnak
választ. Az apostol azt mondja, hogy egy áldozatával örökre tökéletessé tette a
megszentelteket, aztán azt, hogy a Szentlélek tanubizonyságot tesz erről, miszerint: „Ez az a
szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő
szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat. Azután így szól: És az ő bűneikről és
álnokságaikról többé meg nem emlékezem.” Azt mondhatjuk, hogy a Lélek bizonyságtétele az

36
ige. Tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, mert a Lélek biztosít bennünket erről a Bibliából.
A Lélek bizonyságtétele nem egy bizonyos extatikus érzés, hanem határozott állítás. Nem
azért vagyunk Isten gyermekei, mert így érezzük, és nem azért tudjuk, hogy fiak vagyunk,
mert valamit ilyesmit érzünk, hanem azért mert az Úr ezt mondja nekünk. Aki hisz, az
megmarad az igében, és „aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában.‖ (1 Ján. 5,
10)‖ Waggoner:A Római levél magyarázata, Nyolcadik fejezet: Csodálatos szabadulás egy
rossz „házasságból‖

Szeretett gyermekek vagyunk
Össze sem tudnánk számolni, hányszor fogja el a keresztényt, hogy nem hogy
semminek, annál is kevesebbnek érzi magát, semmirekellőnek, haszontalannak és éppen csak
megtűrtnek Isten szemei előtt. Nagyon helyes, ha nem tartjuk magunkat sokra, és nem
vagyunk büszkék. De a másik véglet sem jó, amikor teret adunk a rossz érzéseknek, a
csüggedésnek, hitetlenek vagyunk Isten felénk való szeretete iránt. „Aki nékem szolgál,
engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál,
megbecsüli azt az Atya.‖ (János 12. 26) Jézus azt mondja, hogy aki neki szolgál, megbecsüli
(tiszteli11) azt az Atya. Nem azt mondja csupán, hogy magát a szolgálatot értékeli, hanem a
személyt, aki szolgál – téged. Sőt a 147. zsoltár 11. verse azt mondja, hogy Isten
gyönyörködik az őt félőkben. „Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében
reménykednek.” Gondoltunk-e, mertünk-e gondolni valaha is arra, hogy Isten, az Atya értékel
bennünket? Pedig a Biblia tanúságot tesz erről.
Minden ember egyedi, és mindenki, aki elveszik, megismételhetetlen, ezért a veszteség
örök veszteség marad. Isten vágya az, hogy „minden ember üdvözüljön és az igazság
ismeretére eljusson‖ (1 Tim. 2.4). Egyedi vagy, és érték. Isten nem megsemmisíteni akar
téged, mint egyéniséget, hanem megtisztítani, és megnemesíteni az örök élet számára. Ez
persze nem azt jelenti, hogy mindenáron az egyediségre kell törekedni, polgárpukkasztónak
lenni – ez éppen olyasmi, amit az Úr munkája által éppen el kell hagyni. Nincs ilyesmire
szükség, hogy Isten figyeljen rád, szeressen és megmenteni akarjon. Nem kell kétségbeesetten
egyedivé válnod, mert már egyedi vagy – nincs más, aki ugyanazokon a tapasztalatokon,
élethelyzeteken pontosan ugyanúgy ment volna át, döntései által ugyanúgy formálódott volna,
mint te. Isten a legnemesebb tulajdonságaidat, jó és tiszta indíttatásaidat akarja erőteljessé
tenni benned, a szennyet eltüntetni, és így csiszol, mint egy gyémántot a mennyei kincstár
számára.
A Biblia egyes szakaszai szerint a másokkal való kapcsolatunkat az önmagunkról
alkotott képünkre kell alapoznunk. Például: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Máté
19:19.), vagy: „A férjek is úgy szeressék feleségüket, mint a saját testüket” (Efézus 5:28.).
Találkozhattunk már mindannyian olyanokkal, akik valóban úgy szeretik felebarátaikat,
mint önmagukat - katasztrofális következményekkel! Romboló hatása lehet annak, ha
elégtelennek, értéktelennek, nem kívántnak vagy szerethetetlennek érezzük magunkat, nem
csak saját személyiségünkre nézve, hanem arra a képességünkre nézve is, hogy kielégítő
kapcsolatokat hozzunk létre más emberekkel és magával Istennel is.
Tudjuk, hogy az Úr szeret minket - de, hogy az Úr kedvelhet is minket, hogy
gyönyörködik bennünk – ez túl soknak tűnik, pedig ez nagyon is igaz lehet: ha vele járunk, ha
vele akarunk járni.
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Vajon egy szülő nem gyönyörködik a gyermekében? Nagyon is – ez a szülői lét egyik
legfontosabb jutalma és örömforrása. A jó szülő hogyan viszonyul a gyermekéhez? Értékeli a
gyermek korához mért előrehaladást, szívbéli szeretettel, jóindulattal áll hozzá, hogy segítse a
növekedést, az előre jutást, annak megfelelően, ahol épp tart a csemete. „…nem kaptatok
szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:
Abbá, Atyám!” (Róm. 8.15).
Nem is kell a gyermekednek semmit sem tennie sokszor, hogy örömöt találj benne – a
puszta léte, hogy van, mosolyra és örömre indít, mert szereted őt, és nyilván a maga módján ő
is szeret téged. Vajon Isten másképp érezne? Nem hiszem. Ahogyan te értékeled a gyermeked
legkisebb előrehaladását, fejlődését is, Isten ugyanígy a legkisebb dolgot is értékeli az
életünkben! A gyereked, ha odavisz hozzád egy rajzot – akár egy ákombákom is lehet, de
akkor is szép, mert ő csinálta és neked készült! A gyermeked nem tud csúnyát rajzolni. Az
szép, mindenkor szép.
Pál Efézus 5.1-2-ben erre hív fel: „Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint
szeretett gyermekek: És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta
Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.” Nem azt mondja,
hogy akkor válunk majd Isten gyermekeivé, ha szeretetben fogunk járni, hanem éppen
fordítva: azért járjunk szeretetben, mert már szeretett gyermekek vagyunk. A fiúság, a
szeretettség tudatában szeressünk másokat, mindenkit. „Mert nem kaptatok szolgaság lelkét
ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” (Róm.
8.15) Ha hiszed, hogy Isten az Atyád, és szeret téged, ha örülsz ennek, akkor a Szentlélek ott
van benned, mert az ő gyümölcse a szeretet, öröm békesség, és ő gyújtott benned világosságot
azáltal, hogy felismerted ezt a szeretetet – de mivel ennek kimeríthetetlen a mélysége, inkább
mondjuk így: valamit megsejtettél, megéreztél belőle…
Így tehát Isten dolgai nem bolondságok a számodra, mint a természeti embernek, hanem
kincsek és hatalmas értékek. Élet van benned immár, Istentől származó élet… Milyen
csodálatos is ez, és mekkora kegyelem – színtiszta kegyelem!

Szeretett, de nevelt gyermekek
„Az Úrnak fenyítését fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Mert a kit
szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.” (Péld. 3.11-12)
„És elfeledkeztetek-é az intésről, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az
Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged; mert a kit szeret az Úr, megdorgálja,
megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy
bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés
nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, a mi
testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünké a lelkek Atyjának, és élünk! Mert ám azok kevés ideig, tetszésök szerint fenyítettek; ő pedig
javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik
örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet
azoknak, a kik általa gyakoroltatnak. Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt
térdeket egyenesítsétek föl, És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt
inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely
nélkül senki sem látja meg az Urat: Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne
szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által
sokan megfertőztettessenek” (Zsid. 12.5-15).
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„Miért jönnek a hívő életében üldözések, megpróbáltatások, nyomorúságok, betegségek,
fájdalmak, szomorúságok és problémák? Ezek Isten haragjának vagy nemtetszésének jelei?
Véletlenül történnek? Hogyan reagáljunk rájuk? … Az ilyen dolgok részét képezik Isten
nevelő folyamatának gyermekei életében. Noha ezek nem Istentől jönnek, Ő engedi meg
azokat, azután az Ő dicsőségére, a mi javunkra és mások áldására fordítja. Semmi sem
történik a keresztyén emberrel véletlenül. A tragédiák áldások álruhában, és felhasználja a
csalódásokat. Isten munkába fogja az élet ellenséges körülményeit, hogy átformáljon minket
Krisztus képére. … Amikor azokat a szavakat olvassuk, hogy dorgálás vagy megostorozás,
hajlamosak vagyunk verésre gondolni. De itt a szó a gyermek fenyítését vagy nevelést jelenti.
Magában foglal tanítást, fegyelmezést, helyreigazítást és figyelmeztetést. Mind arra van
szánva, hogy fejlessze a keresztyén erényeket és kiűzze a rosszat. Ezen az igehelyen a
megostorozás nem a bűn miatti büntetést, hanem az üldöztetés általi nevelést jelenti. A
Példabeszédekben lévő igehely határozottan azt állítja, hogy Isten fenyítése szeretetének
bizonyítéka, és egyetlen fia sem kerüli el a megostorozást. … Amikor tehát megpróbáltatások
érnek bennünket, értsük meg, hogy Isten úgy bánik velünk, mint fiaival. Bármilyen normál
apa-fiú viszonyban az apa azért fenyíti a fiát, mert szereti, és a legjobbat akarja neki. Isten
túlságosan szeret bennünket ahhoz, hogy hagyjon magunktól fejlődni. … Legtöbben közülünk
fenyítést kaptunk földi apánktól. Ezt nem gyűlölete jelének tartottuk. Megértettük, hogy
javunkra tette, és becsültük öt. … Isten fenyítése mindig tökéletes. Szeretete végtelen, és
bölcsessége csalhatatlan. Fenyítése sohasem szeszély eredménye, hanem mindig hasznunkra
van. Célja az, hogy szentségében részesüljünk. Istenfélelem nem alakul ki Isten iskolája
nélkül‖ (William MacDonald: Újszövetségi Kommentár).

Isten kiégeti a salakot és egybeforraszt Krisztussal
Hullámzó és szilárd élet12
„Sokan panaszkodnak lelki hullámzásaikról: olykor úgy érzik, kiszáradtak, és hiányzik a
lelki éleslátásuk - máskor viszont boldogok és emelkedett a hangulatuk; olykor mintha sötét
verembe zuhantak volna, máskor magas hegy tetején érzik magukat, ami a teljes szabadságot
jelenti. Szeretnék végleg legyőzni a bágyadtságot, és tartósítani az emelkedett hangulatot,
szeretnének mindig boldogok lenni, ha ez lehetséges lenne, életüket végig hallelujáznák.
Életük azonban nagyon is ingatag, mélységekben és magasságokon hányódnak.
Amikor a boldogság magaslatain járnak, könnyen jön az imádság; minél többet
imádkoznak, annál több imatárgyat találnak; minél több bizonyságot tesznek, annál bővebben
árad belőlük a még több bizonyságtétel. Ha igehirdetést hallgatnak, érdekfeszítőnek találják,
és a Szentírás olvasása olyan édes a számukra, mint a méz. De ez az állapot hamar elmúlik, s
akkor nem megy az imádság, nem is hiányzik, a Biblia csak fekete betűk halmaza, amit akár
ne is olvasnának. Ha nem tesznek bizonyságot a hitetlenek előtt, ez belső rossz érzést okoz,
ezért vonakodva kimondják: „Ha hiszel Jézusban, örök életed lesz" - de szívükben érzik, hogy
ezt puszta közhelyként kár volt így kimondani; látják, hogy közelebb kellene kerülniük
Istenhez, de amikor megkísérlik, nem érzik Isten jelenlétét. Mivel sok keresztény embernek
van ilyen tapasztalata, azt vallják, hogy az ilyen ingatag élet szükségszerű, a szilárd élet pedig
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elérhetetlen. Mások viszont vallják, hogy a keresztény ember élete nem feltétlenül ingatag, és
lehetséges, hogy a keresztény végig szilárdan megálljon.
Ha a tényeket nézzük, nem egészen igaz, hogy a keresztény élet szüntelenül fel-le
hullámzik, de az sem, hogy elejétől végig szilárd és egyenletes. Miért? Ha ezt meg akarjuk
érteni, figyelembe kell vennünk sok keresztény ember személyes adottságait, mielőtt
megtalálnánk az általános szabályt. Ha pl. sok ember szenved ugyanazon betegségben, az
orvos megtalálhatja a betegségek közös okát, tüneteit, és fel tudja állítani a közös kórismét.
Meg kell ezért először ismernünk, hogy az átlag keresztény embernél hogyan kezdődik ez az
ingatag állapot, hogyan fejlődik ki, és csak azután juthatunk el a végső következtetésig.

Az örömérzet változó
Mivel a keresztény élet a megtéréssel indul, itt kell kezdenünk tanulmányunkat is.
Szomorú az ember megtérése idején? Nem, sőt telve van örömmel. Ha valaki nagy kincsre
talál, nyilván nagyon boldog. Amikor elfogadtátok az Úr Jézust személyes Megváltótoknak,
és megtudtátok, hogy nem mentek az ítéletre, hanem átmentetek a halálból az életbe - nyilván
az életetek legboldogabb napja. De vajon maradandó-e ez az öröm? Nem, a boldogság érzése
egy idő után elszáll. Milyen hamar? Ez egyénenként változó. Az öröm aligha tart tovább néhány hónapnál, általában egy-két hónap múlva elmúlik. Egyeseknél alig tart egy-két hétig,
másoknál néhány hónapig, megtérésüket követően. Egy idő elteltével azonban, bár olvassák a
Bibliát és imádkoznak, és igyekeznek Istenhez közel maradni, hamarosan úgy érezhetik, hogy
az öröm már nem az, ami volt a megtéréskor. Másfelől lehet, hogy valaki üldözésnek és
bántalmazásnak van kitéve megtérése pillanatától kezdve; esetleg különleges bűnök terhelik,
bűnvallást kell tennie mások előtt, és jóvá kell tennie bizonyos dolgokat, s mindezek ellenére
örömteljes marad az élete. Egy bizonyos idő elteltével azonban az ő öröme sem olyan már,
mint amilyen volt, vagy pedig teljesen elapad. Sokan a megtérésük után közvetlenül
gyönyörűséggel olvassák a Bibliát, noha annak számos részét nem értik, s még azt sem tartják
túlzásnak, ha naponta több, mint tíz fejezetet olvasnak el. Ugyanígy örömüket lelik az
imádkozásban; még ha nem is tartják számon, hányszor hallgatta meg Isten imádságaikat,
nagyon szeretnek imádkozni. De - ki tudja, miért - egy idő után nem boldogságot, hanem
bizonyos szomorúságot éreznek. Ilyenkor lép oda hozzájuk a Sátán, és azt mondja: elbuktál,
nyilván nem is tértél meg igazán. Úgy képzelik, hogy valamiféle bűnt követtek el, amely
megrontotta Istennel való kapcsolatukat, de sehogy se tudják megállapítani, miféle bűn lehetett az. Csak egyszerűen mindent száraznak és szürkének találnak, és nem oly elevennek és
örömteljesnek, mint megtérésük idején.
Ez a száraz állapot nem tart soká, és rendszerint négy-öt nap, vagy egy-két hét múlva
elmúlik, és visszatér a boldogság. Míg előbb csak erőltetve ment a bibliaolvasás, az imádság
és vonakodva a bizonyságtétel, most úgy érzi, mindez egészen természetes. De hogy hogyan
tért vissza az öröme, azt ismét csak nem tudja megmondani. Múltbeli kudarcából okulva most
már jobban vigyáz örömének megtartására, ami a bibliaolvasást, imádságot és bizonyságtételt
illeti. De hamarosan újra elmúlik az öröme. így gondolkozik: ma ugyanúgy csinálom mindezt,
mint tegnap: miért van mégis oly nagy különbség a két nap közt? Miért van, hogy ami tegnap
örömet szerzett, az ma semmi örömet nem okoz? Úgy érzi, minden elveszett, visszacsúszott a
hitetlenségbe. - S íme: néhány hét vagy nap múlva a boldog állapota visszatér. Ismét
lelkesedni tud mindenért. Úgy érzi, ha nem is ragadtatott el a „harmadik égig", de legalább
hegycsúcson van. Annál meglepőbb, hogy egy idő múlva megint visszatér a száraz, unalmas
korszak. Most már az az érzése, a hullámok játékszere lett. Ha megkérdezik, milyen a lelki
élete, azt feleli: „váltakozó". Pedig amit váltakozó életnek nevez, tulajdonképpen csak
érzéseinek a változása.
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Az érzés nem lehet keresztény életünk alapja
Ha ennek az ingadozásnak az okát meg tudjátok találni, akkor meggyógyultok. Sokak
tapasztalata alapján elmondhatjuk: az öröm kezdetben nagy, azután fokozatosan csökken, míg
az apálykorszak eleinte kevéssé érezhető, majd fokozatosan nő. Az öröm erőssége gyengül
(de mélyül); a szárazságé növekszik (de sekélyedik), időtartama viszont egyre hosszabbodik.
Az első apálykorszak esetleg csak négy vagy öt napig tart, a második egy hétig, a harmadik
kettőig, s a negyedik már egy hónapig is eltarthat. Más szavakkal, az örömkorszak rövidül és
gyengül, míg az apály ideje hosszabbodik és erősödik. Minden hívőnek vannak ilyen tapasztalatai. Mind a mai napig apálykorszakaink felülhaladják az öröm időszakait. Ugyan van-e
köztetek olyan, aki azt mondhatná: ma boldogabb vagyok, mint megtérésem napján? Mivel
pedig ma nem vagyunk olyan boldogok, mint megtérésünk idején, ezt elviselhetetlennek
tartjuk, és úgy érezzük, valahol vétkeztünk, letértünk az útról.
Itt alapvető tévedésben vagyunk, súlyosan félreértjük a tapasztalat lényegét. Az a
benyomásunk, hogy amikor telve vagyunk boldogsággal, akkor tetőzik lelki életünk is. Pedig
az igazság az, hogy a belső kiszáradás érzete nem szükségképpen a lelki hanyatlás mutatója.
Tegyük fel, hogy elvesztettem az órámat. Amikor megtalálom, boldog vagyok, de négy vagy
öt nap elteltével már nem vagyok olyan boldog, és további néhány nap múlva már semmi
boldogságot nem érzek. De azért az órám megvan, és nem vesztettem el újra. Elvesztettem
viszont a megtalálás idején érzett örömet. Ugyanez érvényes lelki életünkre nézve is. Mikor
rátaláltál a Megváltóra, érezted, hogy üdvösséget nyertél, és elemi erővel tört fel a boldogság.
De nemcsak te vagy boldog. Isten is örvendezik ennek. Ha valaki nem boldog megtérése
idején, félő, hogy nem találta meg valóban a Megváltót. Tehát, öröm volt szívedben, mikor
megtértél, de ez az érzés egy idő után elmúlt, és attól tartasz, hogy az is elveszett, amit már
megnyertél. Pedig, bár az öröm érzete elmúlt, amit akkor megnyertél, azt nem vesztetted el.
Hadd kérdezzelek: megváltozott az Úr Jézus? Nem. Hát Isten? Ő sem. Visszavonta Isten a
neked ajándékozott örök életet? Helyzeted ugyanaz a lelkesedés állapotában, mint az
apálykorszakban. Akár örvendezel, akár fásult vagy, amit megnyertél, az a tiéd. A keresztény
ember által váltakozó életnek nevezett dolog csupán érzéseinek, hangulatainak változása, és
ez semmiképpen nem lehet lelki élete igazi állapotának a mértéke. (Ez természetesen nem
vonatkozik olyan keresztényekre, akik valamely súlyos bűnük miatt botlanak meg és
száradnak el. Ezek kivételek, mi azonban a szabályos keresztény állapotról beszélünk.)
Sem Isten, sem az Úr Jézus, sem pedig a Szentlélek nem változik soha. Az elnyert örök
élet megvan, a tiéd. Amit elvesztettél, az az örök élet fölött érzett öröm. Egyszer egy gyerek mikor esett az eső - azt hitte, elveszett a nap, és megkérdezte apját: „Hová lett a nap?" Székre
állt, felment az emeletre, de akkor sem látta. Valóban eltűnt a nap? Dehogy is, ott van, de egy
időre a felhők eltakarták. Így van lelki tapasztalatainkkal is. Nem Isten változott meg, hanem
az érzéseink. Nem a nap változott meg, hanem a sötét felhő takarta el. Ha pedig a keresztény
ember engedi, hogy érzései kormányozzák, akkor élete ege gyakran befelhősödik. Ha azonban
nem érzései után megy, úgy tetszik, mintha ege mindenkor egyaránt derült lenne. Testvéreim,
éljünk a felhők felett, és ne a felhőkben!
Az öröm ereje csökken, tartama rövidül; a szárazság egyre erősödik és tartama
növekszik. Minden keresztény megtapasztalja ezt, éspedig nem véletlenül. Valaki így rendezi
ezt: Isten intézi úgy, hogy örömünk időszakai mind rövidebbek és gyengülők legyenek, apálykorszakaink pedig egyre hosszabbak és fájdalmasabbak.
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Vajon mi Isten szándéka az öröm csökkenésének és az apály erősödésével
kapcsolatban?

Ne önmagunkért

Örömkorszakainkban úgy érezzük, hogy a bibliaolvasás és imádság érdekes. Vajon
azért olvassuk a Bibliát, mert gyönyörűséget szerez, vagy mivel Isten Igéje? Azért imádkozol,
mert Istennek ez az akarata, vagy azért, mert telve vagy kívánságokkal? Ha a gyönyörűségért
és szükségeidért olvasod a Bibliát, és ezért imádkozol, akkor mindezt nem Isten dicsőségére
teszed, bár így is eléggé lelkinek érzed magatartásodat. Mivel örömed van, úgy véled, hogy
mindezt Istenért teszed, és a „tetőn" vagy. Ezért aztán Isten elveszi az örömedet, és
apálykorszakba helyez. Milyen lesz ekkor a lelki állapotod? Úgy találod, hogy az imádság
csak vontatottan megy. A bibliaolvasás és bizonyságtétel fáraszt. Megint csak Isten ad leckét:
meg kell tanulnod, hogy amiről azt hitted: magasrendű lelki élet és a tetőre visz, az
tulajdonképpen egészen testi dolog. Akkor testi mivoltod rossz oldalát mutattad meg, most
viszont jó oldala mutatkozik meg. Isten elvette tőled az örömet és rád bocsátja az apályt, hogy
lássa; kitartasz-e az imádságban, a Szentírás olvasásában és a bizonyságtételben? De hogy az
apálykorszak ne tegyen túlságosan próbára, Isten újra megajándékoz az öröm érzésével,
amikor megint úgy „érzed", hogy lelki állapotod tetőpontra ért; s akkor hirtelen Isten megint
elveszi tőled az örömet. S azután, hogy túlságosan ki ne ábrándulj a kereszténységből, el ne
veszítsd a kedvedet, újra megengedi a mennyei megnyugvás megízlelését.
Mikor a szárazság második korszaka következik, Isten megkérdez: rájöttél-e már
valamire? Persze te megint azt hiszed, valamiben vétkeztél, holott Isten célja, hogy megtudja,
vajon Istenért teszed-e mindezt, vagy pedig a neked nyújtott örömért. Vannak, akik ötszörhatszor, sőt hétszer-nyolcszor is megtapasztalják ugyanezt.
Gyakorlatilag mindig száraz korszak követi az öröm idejét, és e körforgások
folytatódnak, amíg Isten el nem éri célját, hogy mindent Istenért tegyél és ne önmagadért. Ez
az első oka annak, amiért ilyen öröm- és apálykorszakokat ad Isten az életünkbe.

Akaraterőnk edzése
Örömkorszakaid tetőfokán nehezedre esik dolgok elvégzése? Ugye nem. Az
igeolvasást, az imádkozást és a bizonyságtételt könnyen és természetesen megteszed.
Beszédes vagy és lelki jóérzést ad a tapasztalataid megosztása de amikor olyan közel érzed
magadhoz Istent, hogy szinte megérinthetnéd, azt gondolod, jobb, ha most bezárkózol a
szobádba, távol mindenkitől. Ezen időszakban erőfeszítés nélkül győzöl természeted gyönge
pontjai felett, és ez nagy örömet okoz. Noha például természettől hirtelen haragú vagy, és
hajlamos arra, hogy dühbe jöjj, most mégis úgy érzed, türelmes vagy, és mindenkinek meg
tudsz bocsátani. De hamarosan úgy tűnik, örömed valahol elfolyt: olyan vagy, mint a
sündisznó, amelyet senki se érinthet, és a legkisebb érintésre is dührohamban törsz ki.
Örömkorszakaidban nem esik nehezedre a bibliaolvasás, az imádság vagy a bizonyságtétel, de
az apály idején úgy érzed, nagy akarati erőfeszítés szükséges mindezekhez. Nos, ekkor meg
kell feszítened akaraterődet, hogy megtedd a kötelességedet, akármilyen fárasztó is, ki kell
tartanod. De erre csupán akkor vagy képes, ha igazán akarod. Mit gondoltok, testvéreim, mi
az igazi lelki tapasztalat? Az, ha így élünk át egy-egy apálykorszakot. Az örömkorszak nem
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ad igazi lelki tapasztalatot, csak érzelmeink erejét mutatja. A szárazság korszakában az
akaraterőt edzheti az ember, ami igazi énünket ábrázolja ki. Istennek az ilyen száraz
időszakokkal akaraterőd gyakorlása a célja.
Tegyük fel, hogy kicsiny csónakon igyekszünk valahová, számítva arra, hogy a
megadott időre megérkezünk rendeltetési helyünkre. Kedvező szélben vidáman kezdjük
utunkat, kifeszített vitorlákkal. De a szél csakhamar eláll, és szembekerülünk a problémával:
evezéssel folytassuk utunkat, vagy vessünk horgonyt, és várjuk ki, míg újra megindul a szél?
Akaraterőnket eddzük azzal, ha evezve haladunk tovább a cél mielőbbi elérése érdekében.
Ekkor mutatkozik meg igazán a kitartásunk. Nos, ez csak egy példa. Amikor érzelmeink
magasra csapnak, olyanok vagyunk, mint a jó szélben duzzadó vitorlákkal sikló hajó, mikor a
haladáshoz nem kell emberi erőfeszítés. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt a kedvező szelet
elvárjuk egész éven át, s ha nem jön, horgonyt vetünk. Isten olykor kedvező szelet ad, hogy
erőfeszítés nélkül haladhassatok, de olykor ellenszelet ad, mert azt akarja, hogy mutatkozzék
meg bennetek a feltámadás nektek adott ereje, és gyakoroljátok akaraterőtöket. Azt az erőt,
amelyet az üdvösségünk elnyerésekor, megtérésünkkor nyertünk - akkor, amikor nincs se
örömünk, se lendületes életünk. Ellenszélben is előre kell haladni. A feltámadás ereje sokkal
hathatósabban nyilvánul meg, amikor a halál ereje vesz körül.
Isten érzelmi segítséget is nyújthat, bár ez nem célja, csupán eszköze a hívők
nevelésében. Célja akaratunk megedzése, hogy még a szárazság idején is képesek legyünk
imádkozni, Igét olvasni és bizonyságot tenni. Ily módon megedződve, erőnk egyre növekszik.
Ha egész életünkben mindig érzelmeink hajtanak, soha nem haladunk semmit. Ezért engedi
Isten, hogy örömünk egyre fogyjon, időtartama mindig rövidebb legyen, és az apálykorszakok
egyre hosszabbodjanak: hogy így akaraterőnk gyakorlása útján előrejussunk.
Ezt igazolja, ha visszatekintünk múltbeli megtapasztalásainkra: az öröm idején nem
tettünk jelentős fejlődést, száraz korszakainkban fejlődésünk sokkal nagyobb volt.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy pontosan az ellenkezőjét gondoljuk: amikor kiszáradtunk,
nem is fejlődtünk. Pedig úgy van, hogy akkor fejlődünk, amikor gyengék vagyunk, míg
örvendező korszakunkban egy helyben topogunk. A jó szél nem segíti karjaink erősödését. Az
ellenszélben viszont erősödünk. Milyen kár, hogy olyan sok keresztény csak az öröm
korszakait értékeli az életben, és abban az ábrándban él, hogy ekkor van lelki élete
magaslatán.

Tudjuk legyőzni a körülményeket
Az apálykorszak érzését nagyon nehéz legyőzni, de ha sikerült, uralkodhatunk
körülményeink felett is. Érzelmeink rendkívül könnyen sérülnek meg a külső körülmények
hatására. Ezért feszítsük meg akaraterőnket, és mondjuk magunkban: akarok Bibliát olvasni,
akarok imádkozni, akarok bizonyságot tenni. Ha ezt tesszük, le tudjuk győzni a szárazság
korszakát.

Hitből élni
Az öröm korszaka rövidül, a szárazságé nő, az öröm ereje gyengül, a szárazságé
fokozódik, míg egy napon összeolvadnak, és úgy tűnik: nincs különbség az öröm és szárazság
közt. Más szavakkal, igen boldog lehetsz a legnagyobb apályban is, és sekélyes lehet az életed
a legnagyobb boldogság idején is. Ez látszólagos ellentétnek tűnik, de a lelki élet
vonatkozásában igaz. Isten be akar vezetni bennünket a hit által való élet valóságába. Sokan
hajlamosak arra, hogy teljesen az érzelmeik uralma alá kerüljenek, s ha az öröm érzése
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eltűnik, mintha mindent elvesztettek volna. Ha Isten ebből kivezet bennünket, akkor nem
befolyásolhat bennünket sem az öröm, sem a szárazság érzése. Ha hitből élünk, érzéseink nem
érintenek bennünket. Nem tompulunk el, mintha mindegy volna, örvendezünk-e, vagy
szárazságban élünk, de ezek a külső érzések nem befolyásolják belső életünket. Ha képesek
vagyunk külső érzéseinket ellenőrzés alatt tartani, tapasztaljuk, mit jelent az Úrban
örvendezni. Ez a legmélyebb, megrendíthetetlen öröm.
Érzelmeink megbízhatatlan vezetői életünknek. Az érzéseink változnak, de a
szándékunk nem. Nem kell törődni az érzéseinkkel. Ha se bibliaolvasáshoz, se imásághoz, se
szolgálathoz nincs kedved, azt gondolod, hogy visszafejlődtél, de kérdezd meg magad: végül
is mi a szándékod? Ha a szándékod rendíthetetlen, nem süllyedtél el, és nem fejlődtél vissza.
Ha szíved Isten felé fordul, minden rendben lesz, csak élj hit által, és ne törődj az érzéseiddel.
Bizonyságtételed első néhány mondata után úgy érzed, nem jó a bizonyságtételed. Ezzel
sem kell törődnöd, csak azzal, hogy akarsz-e bizonyságot tenni. Szereted-e az Igét, vagy nem?
Szereted-e Istent, vagy nem? Ha mindebben nem változtál, ne törődj az érzéseiddel, csak
érzésvilágod hullámzik. Valóságos lelki állapotod vagy jó, vagy rossz, de semmiképpen sem
ingadozó. Az igazi bukás az, amikor belső állapotod és szándékod változott meg. Utóbbi
esetben valóban elbuktál és visszafejlődtél.
Isten meg akar tanítani bennünket a hitből való életre. Az igaz ember nem érzései
alapján él, az érzelem útján sehova nem jutunk. Sok keresztény embert hiába fegyelmez akár
tízszer vagy hússzor is Isten, mégsem tudják függetleníteni magukat az érzelmeiktől. Ezért
Isten növeli az apálykorszakaikat, hogy ezáltal tanítsa meg őket - hitből élni.
Nem azokról van szó, akik még nem tértek meg, a megtértek tapasztalatáról szóltunk.
Sok keresztény szüntelen „szárazságában él. Egyeseknek egész évben csak négy-öt örvendező
napjuk van, másoknál négy-öt év is eltelik, amíg egy-egy örvendező nap felváltja a szárazság
korszakát. Mindez arra szolgál, hogy felnyíljon a szeme annak meglátására, milyen
haszontalan az érzelmekre hallgatni, és mekkora ereje van a hitből való életnek.

A gyakorlati tapasztalattá formálódott Igazság
A hitből való élet a keresztény élet alapvető elve. Isten ki akar vezetni bennünket
érzelmeinkből, a hitből való élet valóságába. Azt akarja, hogy megismerjük az igazságot, és
ezt ne érzelmeink által, hanem hit által kapjuk meg. Az igazság megismerése közben Isten
bevezet bennünket a hit által való élet valóságába. Számos keresztény lelki tapasztalata során
nagy problémába ütközik. Sok ún. elillanó élmény van, s ezt nehéz megmagyarázni, miért?
Ha pl. hall egy új igazságot, örvendezik, de nagy meglepetésére, az öröm néhány nap vagy
hónap alatt szertefoszlik. Mintha a megismert igazságból semmi sem maradna. Sokan ezért
megkérdezik: végül is mi a lelki tapasztalat folyamata? Más szavakkal, hogyan tudunk
lelkileg fejlődni? Gyakorlatba átvíve pl. hallasz egy új igazságot arról, hogyan lehet legyőzni
hirtelen és heves természetünket. Aztán meghallod a Róma 6,6 igazságát, és rájössz, hogy
óembered az Úrral együtt megfeszíttetett, a bűn teste megsemmisült, és ezentúl nem kell a
bűnnek szolgálni. Miután ezt meghallottad, hazamész, és örömmel mondod otthon:
„Mostantól kezdve nem leszek ingerült, mert megtanultam, hogyan győzhetek fölötte".
Mintha egy nagy hegy csúcsára hágtál volna fel. Sokáig tart ez az érzés? Semmiképpen. Alig
néhány nap múlva újra kijössz a sodrodból, kitör a vulkán. Ha például úgy látod, hogy valaki
nem jól csinál valamit, egyszer-kétszer még próbálod mérsékelni magad, de azután elfogy a
türelmed. Nem érted, miért, hiszen a nagy igazság megismerésekor úgy képzelted, hogy soha
többé nem jössz ki a sodrodból. S most megint ez az újabb kitörés. Vajon az igazság körül
volt valami hiba? Mintha csónakban ülnél, amelyen léket vágtak a körülmények, s ezen a
léken át elszivárgóit az egész igazság. Akkor kéred az Istent, hogy tegye újra valósággá
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benned az Igét, és tegyen téged újra győzedelmessé. Amikor a következő alkalommal újra
felbőszít valami, először, sőt még egy másik alkalommal is uralkodsz magadon, de azután
megint csak elfogy a türelmed, és íme: újra elbuktál. És nem érted, hogy az a boldogító
igazság hogyan szivárgott el belőled. Az ilyen próbatételek egyre súlyosabbak lesznek, végül
gondolkozni kezdesz azon, hátha nem vonatkozik rád a Róma 6,6 igazsága, és a csalódás kezd
eluralkodni benned. Sötétségbe kerülsz, amelyet még egy kis fénysugár sem világít meg. Most
úgy tűnik, hogy az az igazság erőtlen nádszál csupán, amelyre nem lehet támaszkodni.
Miért kerülünk tehát ilyen helyzetbe: a hegycsúcsról lecsúszunk a völgybe, ahol minden
sötét körülöttünk, mintha barlangban lennénk. Azután Isten felvezet egy másik hegyre, és újra
érzed a csúcsra ért ember boldogságát. A lelki életben így halad előre, növekszik az ember
lépésről lépésre, hegyről a mélységbe, aztán újra a hegyre. Ismerjük pl. a Hegyi beszédet (Mt
5-7 fejezet), amelyben az Úr arra tanít, hogyan viselkedjék a keresztény ember. Mikor hallod
és elfogadod, ismét azt képzeled, hogy valóban a hegy tetejére értél. De maga az igazság
akkor még nem a tiéd, ha már így érzel. Mit tesz tehát az Isten: a lehető legjobbat: levisz az
eszményi tetőélményből a síkságra, onnan a mélységbe, és bele a legzavarbaejtőbb állapotba,
hogy próbára tegyen. Ilyenkor mintha minden elsajátított tanítás, igazság és érzés eltűnnék,
így sóhajtasz imában Istenhez: „Képtelen vagyok megtartani igazságodat! Kérlek, tarts meg
engem a Te igazságod által."
Az ilyen próbatétel súlya alatt azt képzeled, mindent elvesztettél. Néhány hónap vagy év
múlva elfelejtesz minden igazságot, és lecsüggesztett kezekkel állsz. Azután Isten eszedbe
juttatja újra az egykor hallott igazságot, s egy halk, suttogó hang így szól hozzád: nem
megmondta a Róma 6,6 hogy óemberünk az Úrral együtt megfeszíttetett, hogy
megerőtlenüljön a bűn teste, és mi ezután ne a bűnnek szolgáljunk? S ekkor hoz Isten olyan
helyzetbe, hogy hinni tudsz. Először arra gondolsz: igaz ez? Attól tartok, sem meg nem
szereztem, sem meg nem értettem ezt az igazságot. És most már nem mersz újra
magabiztosan járni, mint az első alkalommal, hanem nyugodtan és csendesen élsz tovább. De
az Ige újra meg újra meglátogat és emlékeztet. Isten pedig meggyőz arról, Isten Igéje
megeleveníti az emlékezetedet, míg végül egy napon így szólsz magadban: lehet, hogy én újra
elbukom, de Isten Igéje megbízható. És ezzel már a hit állapotába kerültél. Kijöttél a mélységből, és újra a csúcson vagy. A sötétség eloszlott; a próbatételek megmaradnak, a nehézségek
sem tűnnek el, de te mégis győztesen kerültél ki. Mert most már valóban a tiéd az igazság. A
mélységek arra szolgáltak, hogy Isten megfosszon téged az önbizalom fegyvereitől. Meg akar
szabadítani az érzésekre támaszkodó élettől, és átvezet a hit általi élet területére.
Isten sorrendben a következő lépések által kívánja megismertetni az igazságot. Először
közli az igazságot, vagy szolgáinak szóbeli bizonyságtételén, vagy hívő irodalmon keresztül,
vagy közvetlenül megvilágosít a Szentírás olvasásakor. Ezután úgy intézi a körülményeket,
hogy belülről úgy érzed, hogy csak akkor tudsz tovább haladni, ha a megváltást biztossá teszi
ez az igazság. Először azt gondoltad, hogy az igazság, amit hallottál, tiéd, de a próba közben
rájössz, hogy nem. Aztán fokozatosan elfelejted. A feledés korszakában Isten elkezdi
munkálni általa életünket, anélkül, hogy tudatában lennénk. Amikor kikerülünk a mélységből,
látjuk, hogy a sötétség korszakában elfelejtett igazság most lett igazán a miénk.
Egyesek abban a téveszmében élnek, hogy a nagy öröm és lelkesedés egyúttal erő is.
Nem tudják, hogy ennek ellenkezője igaz. Az érzelmi lelkesedés éppen a hitből való élet
akadálya. Testvéreim, Isten kénytelen megfosztani mindattól, amit a lelkesedés munkált
bennünk, annak érdekében, hogy ne maradjon nekünk más, csak Isten és az Ő Igéje. Ezzel
Isten eléri azt, hogy egyszerűen csak higgyünk, minden különösebb érzelem nélkül - hogy úgy
mondjam - hideg józansággal higgyünk. Ha ezt tesszük, ismét a tetőn vagyunk. Újra örömünk
van, csakhogy ez az öröm egészen más, mint a megelőző volt. Ezúttal ugyanis Isten valóban
győzelmessé tesz bennünket, s ez egészen más, mint az első idők látszólagos győzelme átmentünk a mélységen, és most újra a magasságban vagyunk.
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Függetlenül attól, hogy milyen az igazság, vagy milyen a keresztény ember, a lelki
tapasztalatok megszerzésének ez az útja. Először mindig érzéseinken keresztül ismerjük meg
az igazságot, s csak a mélységben való megpróbáltatás után lesz ez az igazság igazán a miénk.
Ha nagy örömmel hallasz egy-egy új igazságot, légy résen, mert vár a mélység, ahová be kell
lépned. Ha ebben a mélységben nem látod meg Isten vezetését, hanem az Igét tekinted
megbízhatatlannak, akkor veszélyben vagy. Félő, hogy sok keresztény, aki ezt az elvet nem
ismeri, megkeményedik a mélységben, és soha nem tud kijutni belőle. Istennek az a szándéka,
hogy mindenféle érzelmi, hangulati ismeretet és támaszt elvegyen, hogy maga az Ige ragadjon
meg bennünket, és hit által nyerjünk erőt.
Minden lelki igazság birtokában át kell mennünk a mélységen először, hogy újra
felemeltethessünk. Minden igehirdető különösen veszedelmes kísértése, hogy amikor az első
csúcsra felérkezett, azt képzeli, hogy elsajátított már valamit, és világgá kürtöli képzelt
szerzeményét. Ráadásul a gyülekezetet is abba a tévedésbe ejti, hogy így lehet az igazság egy
részét magukévá tenni. Isten sokszor a fennsíkról a mélybe viszi a gyülekezet tagjait, mert a
halott igazság félrevezette őket. Ezért amikor az első csúcsra eljutsz, ne siesd el a dolgot, ne
beszélj róla túl korán másoknak, mert még következik a mélybe szállás, amely ki tudja,
milyen sokáig tart. Csak ha abból kijöttél, akkor mondhatod, hogy az igazság egy újabb
részletével gazdagabb lettél, és csak akkor beszélj róla.

Az igazságnak meg kell próbáltatnia bennünk
Egyik költői tehetséggel megáldott keresztény elment egyszer egy fazekashoz, hogy
megnézze a porcelánáruk előállítását. A mester éppen virágokkal díszített vázákat készített,
amelyeket azután - kiégetés céljából - a kemencébe tett. Úgy gondolta, a tűzön való áthaladás
kínos lehet a vázáknak, és megkérdezte, nem lennének-e enélkül is elkészíthetők. Nem, mert
ha nem égetik ki őket, az nem lesz tartós. A kemencében a vázák egy része tökéletessé
kiégett, a másik részük selejtes maradt, mert nem állották ki a tűzpróbát. Ez a jelenség oly
mély benyomást tett a testvérünkre, hogy verset írt a tűzpróbáról Péter levele alapján. A vers
allegóriája saját magáról, mint virágvázáról beszél, valahogy így: „Testemre virágmintákat
rajzolt az Úr és betűket írt, gyönyörűen színezett, úgyhogy az egész csodaszép. De még nem
állja sem a kéz érintését, sem a vízben való megmosatást. Amíg nem megyek át a tűzön,
mindez nem lesz tartós. Nem lázadozom a tűz ellen, amelyben némelyek siránkoznak és
panaszkodnak, hanem az örökkévaló szépség érdekében nincs más választásom, mint eltűrni
azt. Amikor aztán elmúlik ez az idő, kikerülök belőle: kívül csodaszépen, belül szilárdan.
Minden minta és írás egy lesz velem, kitörölhetetlenül és lemoshatatlanul. Most már nem
számít, ha királyok, fejedelmek vagy bárki elé visznek is." Az igazság megszerzése közben
ugyanazt éljük át, mint ezek a festett vázák: csak akkor leszünk ellenállók az érintésre és
mosásra, ha átmentünk a tűzön. Amíg csak érzelmileg és értelmünkkel ragadtuk meg az
igazságot, addig az nem a miénk. Tudomásul kell vennünk, hogy az igazság minden
mozzanatának próbán kell átmennie. Alighogy meghallottad a türelemről szóló igazságot,
olyan helyzetbe kerülsz, ahol elveszted béketűrésedet. A próbatétel mindig a megfelelő
igazsággal van kapcsolatban. Isten kemencébe akar tenni téged is, hogy kiégj. Egyesek soha
nem kerülnek ki belőle. Azok viszont, akik a tűzön átmenve újra kijönnek, szilárdak lesznek.
Ekkor megint a tetőn vagy. A korábban csupán érzelmeiddel megszerzett igazság hasznavehetetlen volt, de most már igen hasznos. Akkor nád volt, most viszont éles kard. Akkor
csak külsőséges volt, most azonban belső erő. Akkor csak érzelmeidben és gondolataidban
volt meg, most viszont igazán a tiéd. A próbatétel mutatja meg, igazán hűséges vagy-e.
Miért adja Isten az öröm érzetét belénk, mikor lelkileg megismerünk egy igazságot?
Szándékkal teszi. Ha nem érzed meg azonnal az igazság jó ízét, nem fogadod el. Minden
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újabb igazságnál Isten először megengedi, hogy megízleljük egy morzsáját. Ha egyszer
megízleltük, természetesen nem akarjuk újra elveszíteni, még ha mélységbe kerülünk is utána.
Mikor átmentünk és kiálltuk a próbát, teljes örömmel örvendezhetünk az igazságnak.
Az előbbiekből világosan láthatjuk a keresztény ember életútját. Ennek a hit az alapja,
az érzések nem megbízhatóak. Isten kénytelen megfosztani az érzések fegyverétől, hogy
alkalmat adjon a benne való hitre. Amíg az érzések szövevényéből ki nem szabadultál,
képtelen vagy igazán hinni Istenben.
Testvéreim, hit által élünk, nem pedig érzéseinkre hallgatva. A hitből való életben még
a legsötétebb mélységben is fel tudunk tekinteni Istenre, és várni tudjuk Őt, aki kivezet a
mélységből, és újra elérjük a magaslatot. „Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban
nem gyönyörködik az én Lelkem". Ha hitből éltek, a helyes magatartás a következő:
igyekezzetek teljes szívetekből Istennek tetszeni, és akkor nem fogtok meghátrálni.
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„.. Kegyelme dicsőségének megismertetésére…” (Eféz 1.6-10)
‖Előre elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő
akaratjának jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének közhírré tételére, a mellyel
megajándékozott minket ama Szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a
bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.13 Megismertetvén velünk az Ő
akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, Az idők
teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban,
mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak” (Eféz. 1.5-10).
Ugyanez talán érthetőbb az Egyszerű fordítás szerint: „Előre elhatározta, hogy minket
saját gyermekeivé fogad Jézus Krisztus által. Így akarta, és így tetszett ez neki. Azért tette ezt,
hogy dicséretet szerezzen dicsőséges kegyelmének, amellyel megajándékozott bennünket
szeretett Fia, Jézus Krisztus által. A Fiú által kaptuk a megváltásunkat is, az ő vére (halála)
által. Őrajta keresztül kaptuk meg bűneinkre is a bocsánatot, Isten kegyelmének gazdagsága
szerint. Isten elárasztott bennünket kegyelmével, mindenféle bölcsességgel és megértéssel.
Megmutatta nekünk titkos tervét, amelyet tetszése szerint készített, és a Krisztus által akar
elvégezni. E terv szerint, amikor erre megérik az idő, Isten a Krisztusban mindent
egybeszerkeszt: mindazt, ami a Mennyben és a Földön van, és őt teszi mindennek fejévé.”14
1 Kor. 4.9-ben azt olvashatjuk, hogy „látványossága lettünk a világnak, úgy
angyaloknak, mint embereknek” – látványossága, a görögben: theátronja, azaz színháza.
Középen folynak az események, a nézők pedig szemlélik és okulnak belőle. Azért mind Isten
mind az angyalok bőven kiveszik a részüket a földi történésekből, nem puszta szemlélők, de
az egész menny tanul, egyre mélyebben ismeri meg Istent, az ő szeretetét és kegyelmét.
„Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az
egyház által az Istennek sokféle bölcsessége” (Eféz. 3.10). Isten a maga dicsőségét, jellemét
általunk, követői és gyermekei által akarja megmutatni minden embernek.
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és
dicsősége rajtad megláttatik” (Ésa. 60.1-2). Az ésaiási ige szerint az Úr dicsőségének
tükrözése ugyanaz, mint az Úr tükrözése. A dicsőség Isten belső világának külső megjelenése
– és Isten belső világát hogyan írhatjuk le? Isten a szeretet.
„ Mindazok, akik Istennek szentelték magukat, a világosság közvetítőivé válnak. Isten
eszközeivé lesznek, kegyelmének gazdagságát átadják másoknak is. Ő megígérte: "Adok
reájuk és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők
lesznek" (Ez 34:26). Fülöp azt mondta Nátánaelnek: "Jer és lásd meg!" (Jn 1:47) Nem kérte,
hogy fogadja el mások meggyőződését, hanem arra buzdította, nézze meg ő maga Krisztust.
Ma, amikor Jézus a mennyben van, tanítványai képviselik Őt az emberek között. A
lélekmentés egyik leghatékonyabb módja, ha mindennapi életünkkel példázzuk jellemét.
Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, amit mondunk, inkább attól, amik
vagyunk. Az emberek harcolhatnak vagy dacolhatnak érveinkkel, ellenállhatnak
felhívásainknak, de az önzetlen szeretetet sugárzó élet olyan érv, amelynek nem tudnak
ellentmondani. A Krisztus szelídségével jellemezhető következetes élet hatalom a világon.
Krisztus tanítása a meggyőződés és tapasztalat szoros kapcsolatára épült. Akik tőle tanulnak,
az isteni rendelés szerinti tanítókká válnak. Ha olyan ember szólja Isten igéjét, aki
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megszentelődött általa, akkor az Igének életadó ereje van, amely vonzóvá teszi a hallgatók
számára, és meggyőzi őket élő valóságáról. Ha valaki szeretetből fogadta el az igazságot, ez
megmutatkozik meggyőző modorában, hanghordozásában. Azt hozza az emberek tudomására,
amit maga látott, hallott, átvett az élet Igéjéből, hogy mások is közösségben legyenek vele
Krisztus ismerete által. Az Ő bizonysága - amely az oltárról vett eleven szénnel érintett
ajkakról származik - igazság a fogékony szív számára, és a jellem megszenteléséért
munkálkodik.‖ (Ellen G. White: Jézus élete, Megtaláltuk a Messiást c. fejezet)
„Ragyogjon a világosságunk messzire, világítsa meg a sötétségben járók ösvényét. A
látható egyház tagjai és az Úr szőlőjének munkásai vagyunk, ezért kövessünk el mindent,
hogy a gyülekezetben megőrizzük a békét, egyetértést és szeretetet. Emlékezzünk Krisztus
imájára: „Legyetek mindnyájan egyek, amint Te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy
legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem.” (Lk, 17:21) A
gyülekezet egysége meggyőzően bizonyítja, hogy Isten elküldte Jézust a világra a világ
megváltásáért. Olyan érv ez, amelyet a világiak sehogyan sem tudnak megcáfolni. Sátán azért
ügyködik szüntelenül az egység, az egyetértés megbontásán, hogy a hitetlenek, akik tanúi a
marakodásnak, szakadásoknak és belvillongásoknak a hitvalló keresztények soraiban,
megundorodjanak a vallástól, s megszilárduljanak hitetlenségükben és bűneikben. Az igazság
vallói megbecstelenítik Istent, ha nem értenek egyet és ha egymás ellenségei. Sátán a
testvérek legfőbb vádolója, s aki követi őt testvéreink vádolásában, az szolgálatába szegődik.
Valljuk, hogy teljesebb igazságot nyertünk, mint más felekezetek, de mi hasznunk abból, ha
nem vezet minket mélyebb megszentelődésre, tisztább és szentebb életre? Jobb lett volna
soha-soha meg nem látnunk az igazság világosságát, mint állítani, hogy elfogadtuk azt, ha
nem szentelődünk meg általa.‖ (Ellen G. White, Bizonyságtételek V. köt., 449. old.)

Kegyelembe fogadottak vagyunk
Eféz. 1.6-ban azt olvassuk, hogyaz Úr kegyelmével „megajándékozott minket ama
Szerelmesben‖. Az szó, amely Efézus 1.6-ban van, a ‖megajándékozott‖, a görög „kharitoó‖
még csak egyetlen egy helyen fordul elő a Bibliában, amikor Máriát köszönti Gábiel angyal:
„Örülj, kegyelembe fogadott‖. „A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől
Galileának városába, a melynek neve Názáret, Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József
nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá,
monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!
És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.” (Luk. 1.26-30)
Milyen csodálatos párhuzam az, hogy ahogyan Máriát az Atya kegyelmébe fogadta,
azzal párhuzamosan minket is ugyanabba a kegyelembe fogad be. Máriát is Isten kegyelme
tette azzá, aki volt: aki földi édesanyja lehetett a Megváltónak. Bennünk is hatalmas munkát
tud végezni a kegyelem, ha hiszünk annak Forrásában, nem kételkedünk Isten szeretetében. A
kegyelem megismerése képesít életünk megjobbulására és a szolgálatra is.
„A kegyelem érdem nélküli kedvezés; a hívő saját érdeme nélkül igazul meg, anélkül,
hogy bármit is felajánlhatna Istennek. Megigazult az Atya előtt helyettesünkként és
kezesünkként álló Krisztus Jézus megváltása által. Noha a Krisztus érdeme által igazul meg,
nem áll szabadságában gonoszt cselekedni. A hit szeretet által működik és megtisztítja a
lelket. A hit rügyezik, virágzik és csodás gyümölcshozamot eredményez. A hit olyan
jócselekedetekkel párosul, mint például a betegek meglátogatása, a szegények gondozása, az
árvák és özvegyek gyámolítása, a ruhátlan felöltöztetése és az éhező megelégítése. Krisztus
mindenütt jót tett, és amikor az emberek egyesülnek vele, akkor azok szeretik Isten
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gyermekeit és szelídség és igazság vezeti lépteiket. Arcuk kifejezése feltárja tapasztalatukat,
és az emberek meglátják rajtuk, hogy Jézussal voltak és róla tanultak. Krisztus és a hívő egy
lesz. Jézus jellemének szépsége megjelenik azokon, akik szoros kapcsolatban vannak a
hatalom és szeretet Forrásával. Krisztus a megigazító igazságosság és a megszentelő
kegyelem hatalmas letéteményese. Mindenki hozzá jöhet és vehet az Ő teljességéből. Jézus
ezt mondja: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket." (Mt 11:28.) Miért nem teszünk hát félre minden hitetlenséget és
figyelmezünk Jézus szavára? Nyugalmat akartok, békességre vágytok? Szóljatok ekként
szívetekből: "Uram Jézus, jövök és elfogadom meghívásod." Higgyetek benne kitartó hittel és
Ő meg fog szabadítani. Jézusra, hitetek szerzőjére és bevégzőjére irányul-e figyelmetek? Azt
szemlélitek-e, aki igazsággal és kegyelemmel teljes? Elfogadtátok-e azt a békét, amit egyedül
Krisztus adhat? Ha nem, adjátok át magatokat neki és kegyelme által törekedjetek nemes és
emelkedett jellem elérésére. Törekedjetek kiegyensúlyozott, határozott és vidám lelkületre!
Táplálkozzatok Krisztusból, az élet kenyeréből, és életetekben megmutatkozik az Ő
jellemének és lelkületének kedvessége.‖ (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I. kötet, Hit
általi megigazulás c. fejezet)

Megváltottak vagyunk – és Krisztusban győztesek
„Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének
gazdagsága szerint” (Eféz. 1.7)
A „váltság‖ szó az „apolütrószisz‖, ami kiváltást jelent a rabszolgaságból, a „bűnök
bocsánata‖ kifejezésben pedig az „apheszisz‖ szerepel, ami elengedést, szabadon bocsátást
jelent. Jézus Krisztus tehát a megváltásban valóságosan szabaddá tett minket, nem vagyunk
arra kötelezve, hogy az emberi természetünk szerint járjunk, hogy test szerint éljünk. Furcsa is
lenne, ha a rabszolga árát valaki kifizeti ugyan, de a szolga ugyanott marad, mint eddig,
leláncolva. Ez a megváltásban nem lehetséges: ha az árat kifizették, a rab szabaddá vált. És ez
nem egy jövőbeni reménység, hanem Krisztus ezt már elvégezte. Nem egyszer
megszabadulunk majd, hanem már szabadok vagyunk.
"A megbocsátás sokkal többet jelent, mint sokan gondolják. Mikor Isten kijelenti, hogy
temérdek vétkünket megbocsátja,mikor Isten megbocsát, ez nem csupán törvénykezés,
mellyel a kárhozattól megszabadít. Ő nemcsak megbocsátja a bűnt, hanem meg is szabadít
attól. A megbocsátás túláradó szeretet átalakítja a szívet." (E. G. White: Gondolatok a Hegyi
beszédről, 118. l.)
„Szembenálló erők. Test és Lélek egymással szemben állnak. Mindig ellentétben állnak
egymással. A Lélek sosem rendeli alá magát a testnek, a test viszont soha nem tér meg. A
testben addig a bűn természete fog élni, amíg el nem elváltozik az Úr megjelenésekor. A
Lélek küzd a bűnös emberért, de ő a testének vet, tehát a bűn szolgája. Ilyen embert nem a
Szentlélek vezet, bár a Lélek semmi esetre sem hagyja cserben őt. A test ugyanolyan egy
megtért emberben is mint egy bűnösben, a különbség az, hogy a megtért emberben nincs
ereje, mivel a testet irányító Lélek alá rendelte magát. Bár az ember teste pont olyan mint
megtérése előtt, mégsem „test szerint” él már, hanem „Lélek szerint”, mert a Lélek által
halálra adja a test cselekedeteit.
Élet a halálban. „Hogyha pedig Krisztus tibennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a
Lélek ellenben élet az igazságért.” Itt láthatjuk a két embert, akikről az apostol a 2 Kor. 4, 716-ban beszél. „Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete
is látható legyen a mi testünkben.” Aztán azt mondja, hogy „ha a mi külső emberünk
megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.” Bár testünk pusztul és elhasználódik,
de a belső ember, Krisztus Jézus örökké új marad. Ő a mi igaz életünk. „Mert meghaltatok, és
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a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.” (Kol. 3, 3) Ezért nem kell félünk
azoktól, akik a testet ölik meg, mert azután más nincs, amit megölhetnek. Bár a test megéghet
a máglyán, a gonoszok nem vehetik el az örök életet, amely nekünk Krisztusban van. Őt nem
lehet elpusztítani. Senki sem veheti el az Ő életét az embertől.
A feltámadás bizonyossága. „De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust
a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó
testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Lelke által.” Jézus azt mondta arról a vízről, amit Ő ad ami a Szentlélek - hogy az örök életre buzgó víznek forrása. Ján. 4,14. Hasonlítsuk össze Ján.
7, 37-39-cel. Az a lelki élet, amit most testben élünk a Lélek által, bizonysága annak, hogy
lelki testben támadunk fel, és Krisztus élete fog megnyilvánulni halandó testünkben.
Nem adósok a testnek. „Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk.” Valóban
adósok vagyunk, de a testnek nem tartozunk semmivel. Semmit nem tett értünk, és semmit
nem is tud tenni értünk. Minden cselekedet, amit a test tehet, semmi haszonnal nem bír, mert
a cselekedetei bűnösek, ezért halált jelentik. De adósai vagyunk az Úr Jézus Krisztusnak, „aki
Önmagát adta érettünk.” Végül majd mindennek az Ő élete alá kell rendelődnie. „Mert ha
test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Lélekkel megöldöklitek, éltek.”
Isten fiai. Azok, akik alárendelik magukat a Lélek erőfeszítéseinek, és folyamatosan
alárendelve maradnak, azokat a Lélek vezeti, ők Istennek fiai. Olyan kapcsolatban vannak az
Atyával, mint amilyenben az egyszülött Fiú. „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nekünk az
Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg
Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé
leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk
Őt látni, amint van.” Ha Isten Lelke vezérel minket, akkor már most is Istennek fiai vagyunk,
és örökre azok lehetünk. (Waggoner:A Római levél magyarázata, Nyolcadik fejezet:
Csodálatos szabadulás egy rossz „házasságból‖ c. fejezet)

Isten egyesíteni akarja a mennyet és a Földet Krisztus által
„Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve
elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának
mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön
vannak” (Eféz. 1.9-10)
Az egyesítés célja ez: „Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is
alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben” (1
Kor. 15.28) Az egyesítés kiindulópontja és célja is Krisztus.
„Először is azt kell tudatosítani, hogy Krisztus a Mag. Ez teljesen egyértelmű. Krisztus
nem Önmagáért élt, és nem egyszerűen Önmagának örökölt. Az örökséget nem Önmagának,
híveinek nyerte el. Isten célja az, hogy „Krisztusban egybegyűjtsön mindent.‖ Végül majd
mindent egybeszerkeszt; de már most is ezt teszi azokban, akik elfogadják Őt. Krisztusban
nincs nemzetiségbeli különbség, nincsenek rangok, társadalmi osztályok. A keresztény nem
úgy gondolkodik a másik emberről, hogy ő angol, ő német, ő francia, ő orosz, ő török, ő kínai,
vagy afrikai, hanem egyszerűen embernek, Krisztus által Isten lehetséges örökösének tekinti.‖
(Waggoner: Az örömhír, A fiúság elnyerése c. fejezet)
Krisztus „velünk van, amikor az Ószövetségben és az Újszövetségben kijelentett szavait
szóljuk. Aki az Újszövetségben kijelentette parancsolatait, az ugyanaz, aki az Ószövetségben
leírt rendeléseket adta. Az Ó- és Újszövetség egyaránt megszentelt, mert mindkettő Krisztus
szavait tartalmazza. Minden kapcsolat a menny és a föld között Ádám bűnbeesése óta
Krisztus által történt. Aki hisz az Újszövetség, valamint az Ószövetség utasításaiban, és
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megcselekszi mindazt, amit Krisztus bennük parancsolt, mindenkor maga mellett tudhatja
Megváltóját‖ (Kress Collection, 126. oldal) – Idézi: A Szentlélek eljő reátok, 327. oldal).
„A menny és a föld ma sincs távolabb egymástól, mint annak idején, amikor a pásztorok
az angyalok énekét hallgatták. Az emberiséget ma éppúgy körülveszi a menny szerető
gondoskodása, mint akkor, amikor egyszerű emberek mindennapi foglalkozásuk végzése
közben fényes nappal angyalokkal találkoztak, és a szőlőskertben vagy a mezőn mennyei
hírnökökkel beszélgettek. Hozzánk épp ilyen közel lehet a menny napi teendőink végzése
közben. Isten angyalai kísérik azok lépteit, akik Isten parancsolataiban járnak.
A földi élet a mennyei élet kezdete. Az igazi földi nevelés bevezetés a menny
alapelveibe. Itteni életünk kiképzés az ottani életre. Amik most vagyunk jellemben és szent
szolgálatban, az biztos előrevetített árnyéka annak, amivé leszünk.
Az őszinte szívvel végzett szolgálatnak nagy jutalma van. "...a te Atyád, aki titkon néz,
megfizet néked nyilván" (Mt 6:18). A Krisztus kegyelme által irányított életmódban
formálódik jellemünk. Kezd visszatérni a lélek eredeti szépsége. Krisztus jellemvonásaiban
részesülünk, és az Istenség képmása kezd ragyogni bennünk. Az Istennel együtt járó és együtt
munkálkodó férfiak és nők arca mennyei békességet fejez ki. A menny légköre veszi őket
körül. Az ilyen lelkek számára már eljött Isten országa. Krisztusban örvendnek mivel
áldásává lehetnek az emberiségnek. Megtisztelő számukra, hogy a Mester felhasználja őket:
Megbízása alapján az Ő nevében végzik munkáját.‖ (Ellen G. White: Boldog otthon, Jutalom
a mai és az eljövendő világban c. fejezet).

Mi Isten akaratának titka, ami el volt rejtve korábban?
Pál egy nagy titokról beszél a Kolossé levélben: „Hogy vígasztalást vegyen az ő szívük,
egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes
gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a
bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve” (Kol. 2.2-3). „Tudniillik ama titkot, mely
el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szentjeinek,
akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok
dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama
reménysége15…” (Kol. 1.26-27)
Talán nehéznek tűnne a feladat, ha a kereszténység lényegét néhány szóban kellene
megfogalmaznunk. Pál apostol megtette ezt - beszél egy titokról, amit Isten rá bízott, amit így
foglal össze, mint a szolgálata „nyílhegyét‖ és a kereszténység lényegét: „Krisztus tibennetek
van‖. Ez a lényege, a középpontja mindennek. Ő az Alfa és az Ómega, a Kezdet és a Vég,
Isten teremtésének oka, alapja és célja, az Atya képmása, akinek adatott minden hatalom
mennyen és Földön. Ő a mi Megváltónk, Közbenjárónk, számunkra Ő az út, az igazság és az
élet. Őbenne kíván az Atya mindent egyesíteni mennyen és földön. Úgy tetszett az Atyának,
hogy Őbenne lakozzon az Isten egész teljessége testileg – Ő az a Krisztus, aki kibocsátva a
Szentlelkét általa bennünk akar lakozni. Az igaz vallás és hit nem külső szabályok összessége,
hanem a feltámadott Krisztus bennünk lakozása – aki által szeretetben tudunk járni, és így
betöltőjévé tesz akaratának, a szeretet törvényének.
Az efézusi levél későbbi fejezetében (Efézus 3.) Pál a Krisztus titkának egy következő
részéről beszél: hogy Krisztus bennünk van, ezáltal Krisztus Testének részeivé lettünk. A
„test‖ igazsága tehát központi része az evangéliumnak, „felette nagy titok‖, az erről való
15

Pontosított fordítás szerint
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gondolkodás azonban szétfeszítené jelen tanulmányunk kereteit, mindazonáltal fontos (lenne)
foglalkozni ezzel a kérdéssel is.
„A lélek, ha személyes kapcsolatba kerül Krisztussal, az Úr szent templomává válik, mert a
hívőnek Krisztus jelenti a bölcsességet, az igazságot, a megszentelődést és a megváltást. Aki teljesen átadta magát Istennek, az érzékeli Krisztus felemelő jelenlétét. Birtokában van a lelki
békességnek és nyugalom honol lelkében, amely a szelíd és alázatos szívű Mestertől származik.
Mivel Jézusban bízik, akinek eredményességét és igazságát köszönheti, lelkét béke,
megelégedettség tölti be.
Mi a keresztény öröme? A keresztény öröme Krisztus jelenlétének tudatából ered. Mi a
keresztényi szeretet? Krisztus szeretetének visszatükrözése és a Szentlélek munkájának gyümölcse.
Ha a Golgota keresztjére nézünk, látjuk, ahogy Jézus a világ bűneiért haldoklik, azért, hogy
halála az élet és az örök élet reménysugarát közvetítse a bűnbánó bűnös számára. Jézus minden
mindenekben, és nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Krisztus nélkül lehetetlen lelki életet
élni.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1894. december 4.)
„Az elbukott ember egyedüli reménysége, ha feltekint Jézusra, ha elfogadja Őt egyedüli
Üdvözítőjének. Mihelyt az ember vasszabályt állít fel embertársai számára, mihelyt féket vet
rájuk, és saját esze szerint hajtja őket, szégyent hoz Istenre, veszélyezteti saját hittestvéreinek
lelkét. Bűnös ember egyedül csak Istenben lehet igazságos, amíg Istenben hisz és Vele élő
összeköttetésben áll. A mező virágának a talajban kell gyökereznie. Szüksége van levegőre,
harmatra, záporokra és napfényre. Csak akkor növekszik, ha mindezt megkapja, mindez pedig
Istentől jön. Áll ez az emberekre is. Istentől kapjuk, ami a lélek életére szolgál. Isten
figyelmeztet, hogy ne emberben bízzunk, ne testi fegyverekben. Akik így tesznek, átok száll
rájuk.‖ (Ellen G. White: Bizonyságtételek a lelkészeknek, 172. o.)
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„…akiben vettük is az örökséget…” (Eféz. 1.11-14.)
„Őbenne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint,
aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az Ő
dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban, akiben ti is, minekutána hallottátok
az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is,
megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével A ki záloga a mi örökségünknek Isten
tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására” (Eféz. 1.11-14 )
Isten ajándékai, az örökségünk az „igazság beszéde‖ által ér el hozzánk. Az igazság beszéde
a görögben „logon tész alétheiasz‖. Az alétheia igazságot, de nem elméleti tételt, hanem
gyakorlati igazságot jelent. Olyan valami, ami minden tekintetben és a gyakorlatban is igaz,
valóságos. A „logosz‖ szó beszédet is jelent, de ezzel együtt közvetítést az istenség és az
emberek között. Jézus Krisztust is nevezi a Biblia „logosz‖-nak, Igének. Jézus Krisztus a
megtestesült Ige, az egyetlen Közvetítő Isten és ember között, a gyakorlati igazság megélője e
földön, aki ezt az igazságot adja az embernek is. Nem lehet Krisztust elválasztani a Bibliától.
Aki tiszteli Krisztust, tisztelnie kell a beszédét is, aki nem engedelmeskedik a beszédének, az
Krisztusnak nem engedelmeskedik.
Az Atya, amikor még a világegyetem egységben volt, kinyilatkoztatta önmagát a
Fiúban, Jézus Krisztusban, „aki az ő dicsőségének visszatükröződése (tükörképe), és az ő
valóságának képmása… (Zsid. 1.3). A bűn okozta lázadás és elszakadás után Isten előbb a
küldötteinek adott szavával (próféták) majd Fia által kereste meg az emberiséget – Igéjével,
ami ugyanúgy teremtő hatalom, mint Krisztus szava ezen a földön, míg köztünk járt.
„A Biblia is – akár Krisztus – az isteni és emberi egyesüléséből keletkezett. A kijelentett
igazságok »Istentől sugalmazottak«, mégis emberi módon jutnak kifejezésre és az ember
szükségleteire alkalmazottak. Isten könyvéről is elmondhatjuk azt, amit Krisztusról, hogy »az
Ige testté lett és közöttünk lakozott«‖ (Ellen G. White: Testimony Treasures, Pacific Press
Mountain View, California, 1949. II. köt. 396. o.)
„Isten beszéde azért neveztetik „Isten Igéjének‖, mert nem csak hangzik, hanem
cselekszik is, megvalósítja Isten akaratát. Isten emberekhez szóló beszéde is rendelkezik-e
ugyanazzal az isteni tulajdonsággal, mint a természet világában munkálkodó isteni szó?
Megnyilatkozik-e általa Isten teremtő, életadó és megtartó ereje? A prófétai írások által maga
Isten szól erről, mert az embernek nagy szüksége van arra, hogy bízzék az ő beszédében,
annak a megromlott emberi természetet is átalakító erejében: „Mint leszáll az eső és a hó az
égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt,
magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból
kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott,
ahová küldöttem.‖ (Ésa 55,10. 11) „[Jézus kijelentése:] A beszédek, amelyeket szólok néktek,
lélek és élet.‖ (Ján 6,63) „Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél,
elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és
a szívnek indulatait.‖ (Zsid 4,12) „Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból,
hanem romolhatatlanból, Isten Igéje által, amely él és megmarad örökké.‖ (1Pét 1,23)
A prófétai beszéd teremtő erejét megragadóan szemlélteti az Ezékiel könyve 37.
fejezetében megörökített prófétai látomás. A próféta „igen megszáradt‖ csontmezőt látott (1.
2. v.), és hallotta a kérdést: „Embernek fia! Megélednek-e ezek a tetemek?‖ (3. v.) A próféta
bölcsen válaszolt: „Uram Isten te tudod.‖ (3. v.) Feleletével arra utalt, hogy az emberileg
lehetetlen, Istennél még mindig lehetséges lehet. Ekkor azt a meglepő utasítást kapta, hogy
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kezdjen prédikálni a tetemeknek, ezzel a megszólítással: „Ti megszáradt tetemek, halljátok
meg az Úr beszédét!‖ (4. v) Az eredmény a következő volt: „Én prófétáltam, amint parancsot
kaptam. És ímé lett zúgás és zörgés, egybementek a tetemek, mindegyik tetem a maga
teteméhez. Láttam, hogy inak voltak rajtuk, hús növekedett, és felül bőr borította be őket.‖ (7,
8. v.)
Isten beszédének a teremtő erejéről tett bizonyságot Jézus is, amikor arról szólt, hogy
szava a lelki és a testi halálból való feltámadást egyaránt elő tudja idézni: „Bizony, bizony
mondom néktek, aki hallja az én beszédeimet, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete
van… Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak
hallják Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek… Ne csodálkozzatok ezen: mert eljön az
óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek
akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat
feltámadására.‖ (Ján 5,24. 25. 28. 29)‖ (Vankó Zsuzsa, Isten beszéde, Az „Isten beszéde‖
isteni tulajdonságai c. fejezet)
Pál ezt írta a thesszalonikai hívőknek: „hálát adunk Istennek szüntelen azért, hogy ti
befogadván Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét,
hanem mint Isten beszédét – aminthogy valósággal az is –, amely munkálkodik is tibennetek,
akik hisztek” (1Thess 2,13).

A mozdíthatatlan alap az igazság beszéde, a Biblia
Mit jelent az üdvösség evangéliuma?
Az evangélium, amint az közismert, jó hírt, örömhírt jelent. Azt azonban talán
kevesebben tudják, hogy ezt a kifejezést a római császárok is használták, hazajövet
hódításaikból. Ott az „evangélium‖, a‖jó hír‖ azt jelentette, hogy a császár győzött, hazafelé
tart, és diadalmenet következik. Ebben az uralkodó bemutatta a zsákmányt, amit szerzett, és a
hadifoglyokat is, bátran mutogatva legyőzött ellenségeit. Krisztus pedig értünk legyőzte a
bűnt és a halált – végzetes csapást mért Sátánra, és bennünket is megszabadított a bűn és halál
törvényétől, ami a tagjainkban uralkodik. Új életben járhatunk Ővele, Lelke által, még akkor
is, ha a „hústest‖, az emberi természetünk megmarad egészen az újjáteremtésig. A mi
győzelmünk nem belőlünk, hanem Krisztus győzelméből következik, az ő győzelme nélkül mi
nem győzhetnénk. Krisztus igaz életét, jellemét nekünk ajándékozza Isten, amikor igazzá tesz
minket Krisztus igazságába öltöztet. Jézus példakép is, de ennél sokkal több is: személyes
megmentő, megtartó, üdvözítő.
Az üdvösség (szótéria) evangéliumáról szól Pál. A szótéria jelenti az üdvösséget is,
ezzel együtt szabadulást, megmenekülést, megmentést, jelent biztonságot, oltalmat, védelmet
egészséget, sőt a törvény megtartását is a görög nyelvben.
Krisztus, „aki emberként jött el a földre, szent életet élt, és tökéletes jellemet fejlesztett ki,
ajándékként felajánlja ezeket mindazoknak, akik meg akarják kapni. Élete kezeskedik az emberek
életéért. Így Isten megbocsátja a múltban elkövetett bűneiket. Sőt még többet tesz: Krisztus
átitatja az embereket Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet az isteni jellem hasonlósága
szerint építi fel, lelkierővel és szépséggel ruházza fel a hívőket. Így a törvény igazságossága
beteljesedik a Krisztust követőkben. Érvényes Istennek az a szava, »hogy igaz legyen Ő, és
megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való« (Rm 3,26). (…)
Krisztusban mint személyes Üdvözítőben való hit által formálódik ki az egység Krisztus és
követői között. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével,
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törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, akkor egy értelemre jut a Megváltóval. Jézus
Krisztus emberi természete megérinti embervoltunkat, és emberi természetünk megérinti az istenséget. Így a Szentlélek bennünk végzett munkája által részeseivé válunk az isteni természetnek.
»Megajándékozott«-ak leszünk »ama Szerelmesben« (Eféz 1,6).” (Ellen G. White: Jézus élete, 670– 671.,
582. o.)

„Felöltve az emberi természetet, Isten Fia leereszkedett azok szintjére, akiket meg akart
menteni. Benne nem találtatott alattomosság vagy bûn, mindig tiszta és szeplõtlen volt annak
ellenére, hogy fölvette bûnös természetünket. Az istenire felöltötte az emberi természetet, hogy
egyesülhessen az elbukott emberrel, mert vissza akarta szerezni az embernek és a világnak azt,
amit Ádám engedetlenségével elveszített.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1907. augusztus 22.)
„A lélek megszentelődése a Szentlélek munkálkodása által Krisztus természetének az
emberi természetbe való beültetése.‖ (Ellen G. White: 3. Kötet Szemelvények 198.o. (ang.)).
„Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben
élet az igazságért. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból,
ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is
az ő ti bennetek lakozó Lelke által. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek,
hogy test szerint éljünk: mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a
lélekkel megöldökölitek, éltek” (Róm. 8.10-13)

Mi – vagy ki – pecsételi be, teszi teljessé a hívőben Isten igazságait?
„…miután hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek
is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével” (Eféz. 1.13)
Amint az ember hittel fogadja Isten beszédét, amint hisz Krisztus felé irányuló
váltságművében, áldozatában, Isten máris támogatja őt a Lelke által – mi sem nyilvánvalóbb
ennél, hiszen éppen a Szentlélek teszi élővé és hatóvá az Igét az ember szívében. Ami eddig
csak betű volt, életté válik, a reménység és a hit forrásává. „Bizony, bizony mondom néktek,
hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem
megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” (Ján. 5.24). Ha pedig a(z immár
hívő) nagyra értékeli a kapott világosságot, engedelmes marad iránta, a világosság növekedni
fog – természetesen ez újabb és újabb engedelmességet fog igényelni. „És az, mikor eljő,
megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében” (Ján. 16.8). Így a Szentlélek „elvezérel
minden igazságra” (Ján. 16.13). A készség és az engedelmesség által Lélek „nálunk lakik és
bennünk marad” (Ján. 14.17)., s jelenléte által elkezdjük teremni a Léleknek gyümölcsét, ami
Isten és emberek iránti szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (Gal.
5.22). A Lélek képesít az igaz életre, a jellemtisztaság megélésére. Általa plántálja belénk
Isten a maga természetét, veti hatalma alá a mi örökölt, rosszra hajló emberi természetünket.
Az isteni természet pedig az isteni, „agapé‖ szeretet megélése által lesz nyilvánvalóvá mind a
mennyei, mind a földi szemek előtt. „Megajándékozottá leszünk ama Szerelmesben‖ (Eféz.
1.6), Krisztusban, a mi Megváltónkban – az Ige ugyanis a Szentlélek bennünk lakozását és
Krisztus bennünk lakozását váltófogalomként használja. A Szentlélek önálló személy is,
ugyanakkor egyszerre az Atya és a Fiú Lelke is (v.ö..: Jn. 17:21). Így teljesülhet Krisztusnak
az az ígérete, amit a teljes Szentháromságról tett: „Ha valaki szeret engem, megtartja az én
beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk” (Ján. 14.23).
Továbbá: „Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban
az Atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha
bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.”
(1 Ján. 2.23-24)
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„Isten Lelkének erőteljes behatása folytán feltárult előttem az Ő jelenlétének,
munkájának jellege. Az Úr megmutatta nekem azt a veszélyt, melybe azok a lelkek kerülnek,
akiket ily módon közelített meg; hiszen a "látogatás" után az ellenség még hevesebb
támadásainak lesznek kitéve. Sátán kísértéseivel ostromolja őket, hogy hatástalanítsa Isten
Lelkének munkáját és elérje, hogy a fontos igazságok - melyeket a Szentlélek bemutatott és
melyekről bizonyságot tett - ne tudják megtisztítani és megszentelni azokat, akik megkapták a
mennyei világosságot; s így Krisztus ne tudjon megdicsőülni bennük. A nagy lelki világosság
időszaka - ha a fényre nem vigyáznak különös módon, és nem cselekszenek aszerint ugyanolyan mértékű lelki sötétségbe fordul át. Ha az emberek nem vigyáznak a szent
befolyásra, és nem foglalják le elméjüket szent dolgokkal, akkor Isten Lelkének befolyása
kitörlődik elméjükből.
Azoknak, akik a lelki ismeretekben gyarapodni szeretnének, az isteni forrás közelében
kell állniuk, az üdvösség feltárult kútjaiból újra meg újra inniuk kell. Soha nem szabad
elhagyniuk felüdülésük helyét; hanem szívüknek hálával és szeretettel kell megtelnie Isten
jóságának és együttérzésének láttán; és folyamatosan részesülniük kell az élő vízből.
"De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek." (Jn 6:36) Ez
sokak esetében betű szerint teljesedik. Némelyeknek az Úr mélyebb betekintést engedett az
igazságba, kegyelemmel, együttérzéssel és szeretettel teljes jellemébe; és mégis, miután
megkapták a világosságot, hitetlenül fordultak el az Úrtól. Átélték Isten Lelkének mélyebb
érintését, de amikor Sátán alattomos kísértéseivel megtámadta őket - ahogy ez mindig
bekövetkezik az ébredés időszaka után - nem álltak végig ellen, harcolván a bűn ellen. Így
akik előnyös helyzetben lehettek volna, ha helyesen használják fel a kapott drága
világosságot, vereséget szenvedtek az ellenségtől. Az Istentől kapott világosságot másokra
kellett volna árasztaniuk, a Szentlélek szent kinyilatkoztatásaival összhangban kellett volna
dolgozniuk és cselekedniük; de mivel nem ezt tették, vereséget szenvedtek. (Review and
Herald, 1894. január 30.) (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 30. oldal)
Kerüljük el Sátán csapdáit, maradjunk mindenkor hűségesek a kapott világossághoz és
az isteni szeretethez!

Igazságnak beszéde
Az igazság a Bibliában nem valós elméleti ismereteket jelent csupán, hanem az
igazságot mind valóságot. Igazságnak beszéde, ami igaz és teljes, ami igazzá és teljessé tesz
Téged, aki olvasod, befogadod.
A Bibliát mint az élet beszédét úgy kell forgatnunk, hogy életet nyerjünk belőle, ami azt
jelenti, hogy „meg kell ennünk‖ az igéket.
Nem lehet elégszer idézni János 6.53-58-at: „Jézus így válaszolt nekik: „Mondom
nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De
aki eszi a testemet, és issza a véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó
napon. Mert az én testem igazi étel, és a vérem igazi ital. Aki eszi a testemet, és issza a
véremet, az bennem él, és én őbenne. Engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek.
Ugyanígy, aki engem eszik, élni fog általam. Mert én nem olyan vagyok, mint az a kenyér,
amit atyáink ettek. Ők ették azt a kenyeret, mégis meghaltak. Én olyan kenyér vagyok, amely a
Mennyből jött le a földre. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.” (Egyszerű fordítás)
Jeremiás könyvében is találunk egy hangsúlyos kijelentést Isten igéjének magunkhoz
vételéről. „Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nekem
és szívemnek vigasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene! (Jer
15:16) Itt az „élveztem‖ szó helyén a héber „'ákal‖ szó van, ami azt jelenti: „eszik,
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táplálkozik, elfogyaszt; valami termését fogyasztja; (táplálékot) magához vesz‖. Így szól az
ige tehát. „Ha szavaidat hallattad, én megettem azokat; a te szavaid örömömre váltak nekem
és szívemnek vigasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” (Jer
15:16)
Csak akkor lesz örömünkre Isten igéje, akkor nyerünk életet belőle, ha „megesszük‖ az
Igét. Jézus születésekor a farizeusok lexikálisan szinte mindent tudtak a Messiásról. Heródes
kérdésére meg tudták mondani, hol születik a Megváltó mégsem nyertek életet az Isten
beszédéből (v.ö. János 5,39-40).
Istenről nem elég tudnunk például azt hogy ő jó, nem elég az ismerettel, az
információval rendelkeznünk erről, hanem ezt meg kell „ízlelnünk‖ a Ige szerint –
„Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr” (1 Pét. 2.3).
Az evés nem csak arra való, hogy bevigyük a szervezetbe amire szüksége van, hanem
egyben örömforrás is, az ízek, a látvány, az illat harmóniája. A vacsora, a közös étkezés
teljesen pozitív dolog a Bibliában. Károli nem fordította rosszul Jeremiást: „Ha szavaidat
hallattad, én élveztem azokat” – de miért? Mert „Ha szavaidat hallattad, én megettem
azokat”. Ha nincs evés, nincs élvezet, öröm sem, de akkor nincs élet sem. Ha a fizikai életünk
fenntartásához ennünk kell, méghozzá minden nap, akár többször is, honnan gondoljuk, hogy
lehet lelki erőnk, lehet Istentől származó életünk akkor, ha az Igéjéből nem táplálkozunk
rendszeresen? Isten beszéde „lélek és élet.‖ (Ján. 6.63). Hogyan hasson az Ige és a Lélek ránk,
ha nem szánunk időt – no és persze a megfelelő formában – az Igére, a „lelki evésre‖?
Azt kell keresnünk, hogy mit jelent ez az ige vagy szakasz most az én számomra. Nem
általában a keresztények számára, nem másoknak, és különösen nem úgy, hogy milyen bűnt
bizonyít ez a másik emberre. Most nem másokkal, most magunkkal foglalkozunk. Ez a
hozzáállás önfegyelmet igényel, de múlhatatlanul szükséges dolog.
A kenyeret a magam számára kell megennem. „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem
minden igével, ami Isten szájából származik” (Máté 4,4) Amit megeszünk, az a részünkké
lesz, abból épülünk fel. Engednünk kell, hogy a Szentlélek ébresszen bennünk gondolatokat,
felismeréseket az Igével kapcsolatban. A Lélek járása-kelése, szabad mozgása a lelkünkben
örömöt, hálát, Isten iránti szeretetünk elmélyülését – vagy megjelenését – eredményezi majd
az adott igével vagy szakasszal kapcsolatban. Ez jelzi, hogy megjelent bennünk az Istentől
származó élet, nem pusztán közömbös információkat találtunk, hanem életet. Ha a Lélek el
tudja mélyíteni bennünk, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy ha valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”, hogyan ne örülnék, ha
megértem, hogy Isten úgy szeretett engem is, még mielőtt megszülettem volna, hogy a
legtöbbet, a legnagyobbat, a saját Fiát adta konkrétan énértem. S ha megértem, természetes
módon növekszik bennem az Isten iránti szeretet, odaadás, engedelmesség ilyen valaki iránt,
aki ennyire akarja az én javamat. Ezáltal szemlélem az Igében Isten jellemét, jóságát, „mi
pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra
elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől” (2 Kor. 3.18). Isten
dicsősége az ő jelleme, belső világa, a Lélek gyümölcse: „szeretet, öröm, békesség,
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.‖
Ami örömöt adott az igével való foglalkozás során, ami megerősített, felemelt, azt a
szavainkkal is fejezzük ki, adjunk hálát, köszönjük meg Istennek amit értünk tett. De
szögezzük le újra: a gondolataink, a hálaadásunk szorosan az adott igénél vagy szakasznál
maradjanak. Megfogalmazhatjuk a kéréseinket is, de ugyancsak az igével párhuzamosan,
vagy akár az ige szavaival – ne kalandozzunk el, ha valóban a mélységekig szeretnénk eljutni,
az élet forrásáig. „Ha szavaidat hallattad, én megettem azokat; a te szavaid örömömre váltak
nekem és szívemnek vigasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek
Istene!” (Jer 15:16).
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Amint az életet megérintjük, s ezt folyamatosan gyakoroljuk, elkezdünk átalakulni,
„mintegy az Úr Lelkétől‖. Ezt semmilyen emberi erőfeszítés, módszer vagy gyakorlat nem
pótolhatja. Az Krisztus a mi életünk (Kol. 3.4), ő teremt életet bennünk. De ne feledjük el:
Krisztus az út, az igazság és az élet – nem tőle függetlenül kapjuk az ajándékait, hanem
Őbenne, az Ő jelenléte által.
„A Szentírás minden verse összefügg egymással. Amikor már egy verset alaposan
tanulmányoztunk, és befogadtuk, ez segít bennünket a további ismeretek utáni kutatásban.
Ugyanígy minden falat étel, amit elfogyasztunk és megemésztünk, segít a mindennapi
kenyérért folytatott munkánkban. Ezért, ha a levél tanulmányozásában a helyes irányban
indulunk, akkor szélesre tárjuk az ajtót az egész Biblia megértéséhez.
A tudás felé vezető út nagyon egyszerű - annyira egyszerű, hogy ezért sok ember lenézi.
Pedig nem szabad lenézni, mert a gyakran ismételt állítás ellenére van az ismeret
megszerzésének egy „királyi útja‖ és ez az út nyitott mindenki számára. Az irányelveket a
király fektetette le és a legteljesebb módon be is bizonyította, hogy a helyes út ez: „Fiam, ha
beveszed az én beszédimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmezvén a
bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha bölcsességért kiáltasz, és
az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket
kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr ád
bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik.‖ (Péld. 2, 1-6)
Az Úr álomban jelent meg Salamonnak és megígérte neki, hogy kap bölcsességet. A
bölcsességet azonban nem semmittevő álmodozás útján nyerte el. Salamon nem arra ébredt
egy nap, hogy ő a legbölcsebb ember, aki valaha is élt. Annyira vágyakozott a tudásra, hogy
éjjel arról álmodott, nappal pedig tett érte. Az előbb idézett Ige örökítette meg tapasztalatait.
A mindenre kiterjedő tudás és bölcsesség Isten Igéjében található. Ahhoz, hogy
megérthessük Isten Igéjét, tanulmányoznunk kell. Egyetlen földön élő ember sem tudja
nekünk adni tudását. Segíthet tapasztalataival, hogy nekünk ne legyen olyan hosszú idő a
tanulási folyamat, mutathatja az irányt, hogyan és merre munkálkodjunk, de az igazi ismeretet
mindenkinek magának kell megszereznie. Amikor egy úton már ezerszer végigmentünk,
ismerjük az összes kanyart, akkor már nem számít, milyen az útszakasz, mert elménkben
teljesen átlátjuk. Ugyanígy, miután időről időre átgondolunk egy szakasz a Szentírásból,
végül látni fogjuk teljes egészében és minden egyes állítás új megvilágításba kerül. Amikor
már idáig eljutottunk, meglátjuk az Írásban azt, amit ember itt a földön nem tudott volna
nekünk átadni.
Nem érdemes gondolkodni egy nehezen érthető, különálló mondat értelmén, anélkül,
hogy figyelembe vennénk a szövegösszefüggést. Ha hoznék egy levelet és megkérdezném,
hogy a levél végén lévő mondattal mit akart kifejezni a levélíró, azonnal megkérdeznéd:
„Miről ír a levélben? Miről írt az utolsó mondat előtt?‖ Ha azt a válaszolnám, hogy nem
akarom tudni a levél tárgyát, és nem engedném meg, hogy végigolvasd a levelet, akkor azt
válaszolnád: ‖Sajnos így nem tudok segíteni.‖ De ha a levelet kezedbe adom és megkérlek,
hogy segítsd értelmezni a nehezen érthető mondatot, akkor először figyelmesen
végigolvasnád a levelet elejétől a végéig, megbizonyosodva arról, hogy mindent megértettél,
amit olvastál. Így a levél tartalma letisztulna elmédben és megértenéd a mondatot. Ugyanilyen
gondolkodásmóddal kell a Bibliát is megközelíteni.
Ezért mindenkinek ezt ajánlom: tanulmányozzunk a szöveg minden szavát. Olvassuk át
őket újra és újra. Amikor új rész tanulmányozásába kezdünk, menjünk vissza az előzőre és
ismételjünk át mindent, amit már előzőleg áttekintettünk. Ez a „királyi út‖, és királyi
eredményeket hoz.‖ (E. J. Wagonner: Az Örömhír, 49-51. oldal)
Az, hogy hallottuk az igazság (valóság) beszédét és megpecsételtettünk a Lélek által, ez
nem csak egyszeri esemény kell hogy legyen az életünkben, hanem folyamatosan újra és újra
egyre előrehaladóbb módon szükséges megismétlődnie. Van természetesen egy egyszeri
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esemény, amikor megtérünk, de sok-sok kis további „megtérés‖ által formálódunk az örök
életre. A Szentlélek jelenléte az „élő víz‖, amiből újra és újra kortyolnunk kell, de ugyanez a
Jézus nevezte beszédeit az élet kenyerének, és mondta ezekről, hogy „Lélek és élet‖. Nem
csak innunk, hanem ennünk is kell újra és újra, egyik szükséges a másikhoz, hogy
növekedhessünk a Krisztusban. Képzeljük el, mi lenne, ha valaki folyamatosan csak inna, de
nem enne – vagy fordítva. Hamarosan vége lenne az erejének, életének. Bár Pál a
Úrvacsoráról ír 1 Kor. 11.29-30-ban, ez erre a kérdésre is alkalmazható: „Mert a ki
méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem különbözteti meg az
Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan 16.‖ A Biblia Igének
nevezi Krisztust is, és magát a Szentírást is. Megkülönböztetjük-e az igét világi de akár a
keresztény irodalomtól is? Miből élünk alapvetően: más emberek gondolataiból, még ha
helyesek is, vagy közvetlenül az Igéből? Ha nem különböztetjük meg az Élet Beszédét más
beszédektől, ha nem merítünk folyamatosan közvetlenül Isten beszédéből, ne csodálkozzunk
hogy erőtlenek vagyunk, vagy lelkileg alvó állapotba kerülünk. A Biblia tanulmányozását és
„megevését‖ semmi más nem helyettesítheti.
„Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e
kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a
világ életéért. Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez
nékünk a testét, hogy azt együk? Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha
nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az
én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó
napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és
issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő
Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, a
mely a mennyből szállott alá; nem úgy, a mint a ti atyáitok ették a mannát és meghaltak: aki
ezt a kenyeret eszi, él örökké. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a
beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Ján. 6. 51-58, 63).

Életnek beszéde, élet kenyere
A Biblia az a szántóföld, amelyben el vannak rejtve az igazság és valóság kincsei. Isten
a Szentírásban kinyilatkoztatást adott az embereknek, s ha ezt ő fontosnak ítélte, számunkra
életfontosságú, hogy szavait, gondolatait, amelyeket embereken keresztül fejezett ki,
megismerjük.
Péter apostol egy alkalommal ezt mondta Jézusnak: „Örök életnek beszéde van
tenálad” (Ján. 6.68/b). Pál is élet beszédének nevezi a Bibliát (Fil. 2.16). Életet, kegyelmet
nyerhetünk, ha felismerjük az Isten munkáját a Biblián keresztül és elfogadjuk az ajándékait.
Megmaradhatunk általa az Istennel való közösségben, sőt fejlődhetünk benne.
A Biblia Isten szava. „Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha
figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel
szívetekben. Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támadt saját
magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a
Szentlélektől indíttatva [az eredeti görög szójelentése »vitetve, hordozva«] szólottak az
Istennek szent emberei.‖ (2Pét 1,19-21)
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Jézus szavai szerint: „meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden
igével, amely Isten szájából származik” (Mát 4,4), könnyen belátható, hogy az egész Írásnak,
Isten minden kijelentésének megismerésére szükségünk van.
Ha az élet fenntartásához ennünk kell, a lelki életünk fenntartásához „élnünk kell
minden igével, amely Isten szájából származik”. Jézus kijelentette: „Bizony, bizony mondom
néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet
bennetek. Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én
feltámasztom azt az utolsó napon.Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki
eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban. Amiként
elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én
általam.” (Ján. 6.53-57)
Jézus nevezetes példázatára már utaltam: „Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a
szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való
örömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a szántóföldet.” (Mát. 13.44)
Itt Jézus nem kincsesládáról beszél, amit elvihetett volna magával a megtalálója, hanem egy
szántóföldről, amelyben elszórva van a kincs. Ez csak rendszeres és folyamatos műveléssel
kerül elő, gazdagíthatja a tulajdonosát. Tanulmányoznunk kell az Igét komolyan és alaposan!
Semmilyen földi áldáshoz nem juthatunk lelkes, de mégis türelmes és kitartó erőfeszítés
nélkül. Ha az ember üzleti vállalkozásaiban eredményeket akar elérni, dolgoznia kell a
sikerért, és hinnie kell benne. Lelki dolgok megismerésére sem számíthatunk lelkiismeretes
munka nélkül. Akik meg akarják találni az igazság kincseit, azoknak szorgalmasan kell
művelniük a szántóföldet, a Szentírást, hogy elrejtett kincseit megtalálhassák.
„Ha bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint
az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek
ismeretére jutsz” (Péld 2:3-5).
Károlyi Gáspár, a legszebb és legihletettebb magyar bibliafordítás készítője ezt írta a
Szentírás és a Szentlélek összetartozásáról, illetve arról, hogy csak a Szentlélek által nyílik
meg igazán elménk az Írások értésére: „Boldogok… akiknek Isten szól az ő szent Igéje által.
De sokkal boldogabbak azok, akiknek szól az ő Szentlelke által, és akiket nem csak kívülről
vonz, kikben nem csak az Ige által, hanem az ő Lelke által is hatalmasan cselekszik… Mert
Isten az ő népével való szövetségben egybeköti mindkettőt, az Igét és az ő Szentlelkét. Ez,
úgymond az én kötésem velük: Az én Lelkem, mely tebenned van, és az én beszédeim, melyeket
adtam a te szádba, el nem távoznak tetőled, és a te nemzetségedtől. [Egy bibliai igét idéz itt
Károlyi: „És én velük ilyen szövetséget szerzek, szól az Úr: Lelkem, a mely rajtad nyugszik, és
beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából…” Ésa
52,21 ]… Isten Lelke az, aki a szívünkben-lelkünkben cselekszik, hitet formál, újonnan szül, de
nem másképp, hanem az Igének hallgatásából. Ha azért azt akarjuk, hogy Isten mibennünk
cselekedjék, ne legyen mielőttünk semmi becsesebb az Isten Igéjénél, annak hallgatásánál,
olvasásánál, és tanulásánál…”17
„Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől
van-é, vagy én magamtól szólok?” (Ján. 7.17) A helyes megértés előfeltétele az, hogy az
ember akarjon engedelmeskedni Istennek. Ha azért olvassuk és tanulmányozzuk az Írásokat,
hogy megértsük és megéljük az Isten kijelentett akaratát, akkor és csakis akkor lesz igazán
hatékony és maradandó felismerésekkel járó a munkánk. Pál beszél olyan tanítókról, akik
„mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak” (2 Tim. 3.7) Az
akadály nem Istenben, nem is az Igében, hanem őbennük van.
A Biblia Isten beszéde, telve van Isten világosságával. De ez a világosság csak azokat
fogja megvilágosítani, akik nyitottak Isten felé. A nap ragyog és kiárasztja a fényét az egész
17
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világra, világossága azonban nem juthat el egy olyan emberhez, aki ablakát, ajtaját bezárva
ücsörög sötét kis szobájában. A fény csak azokat éri, akik hajlandók kitárni az ajtót, és kilépni
a világosságra.
Mindenkinek meg kellene tanulnia objektíven közelíteni a Bibliához. Ha egy objektív
emberhez beszélünk, elegendő egyszer elmondanunk neki valamit, azonnal érteni fogja. De
egy szubjektív ember háromszori ismétlés után sem fogja érteni, miről beszélünk. Sok ember
képtelen felfogni, amit mások mondanak. Nem azért, mert nem elég intelligensek, hanem
azért, mert annyira el vannak foglalva a saját gondolataikkal, hogy nem képesek mások
gondolatait befogadni. Túl sok dolog kavarog a fejükben, telve vannak minden mással,
képtelenek a figyelmüket összpontosítani valamire, elvonatkoztatni önmaguktól. Egy
szubjektív ember figyelme elsiklik a lényeg felett még a tizedik alkalommal is. A Biblia
átfolyik az értelmén anélkül, hogy különösebb benyomást tenne rá. Amikor az Úr jelenlétébe
lépünk, hogy az Ő Igéjét olvassuk, az elménknek nyitottnak kell lennie. Az elképzeléseinket,
az érzéseinket, a szívünket és mindazt, amik vagyunk, szintén meg kell nyitnunk felé.
A Biblia minden tekintetben nagyon alapos könyv. Egyetlen szavát sem szabad
félreolvasni vagy felcserélni, minden szónak jelentősége van, a hasonló kifejezések
különbsége is fontos jelentést hordoz. Hasonlóan a szubjektív emberhez, a felületes ember
figyelmét is el fogja kerülni Isten üzenete. Tanulmányozzuk gondosan a Bibliát! Minél jobban
megismerjük Isten Igéjét, annál alaposabbakká válunk.
Például a Biblia szóhasználata különbséget tesz bűnök és bűn között. A bűnök a bűnös
cselekedeteket jelentik, a bűn az alapelvet, amelyből azután a cselekedetek következnek.
Amikor azt olvassuk, Kol. 1.14-ben, hogy Őbenne „van a mi váltságunk az Ő vére által,
bűneinknek bocsánata‖, vagyis hogy Jézus vére által rendezhetők a bűneink, ez a kijelentés
nem ugyanazt a jelentést hordozza, mint amikor azt olvassuk, hogy Isten elküldte Jézust a bűn
miatt. „Mert a mi a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az
ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűn miatt, kárhoztatta a bűnt a
testben.‖ (Róm. 8.3) Krisztust az Atya nem csak a bűnök elrendezése, hanem a bűn
problémájának megoldása miatt is küldte.
Ugyancsak nem mindegy, hogy az Ige Krisztus Jézusról, vagy Jézus Krisztusról beszél.
A „Krisztus Jézus‖ név használatakor az Ő Istensége, Szentlélekkel való teljessége van a
jelentés középpontjában, míg a „Jézus Krisztus‖ név használatakor általában az emberi
természete, földi győzelme hangsúlyosabb.
Sok keresztény nem hajlandó szóba állni új gondolatokkal, megelégszik eddigi
tudásával. Nem kívánja felülbírálni az eddig kialakult dogmatikai rendszerét, nem nyitott
mások meglátására, nem hajlandó objektív lenni. Nyilvánvaló, hogy pusztán azért nem szabad
elfogadni valamit, mert új, de azonnal elvetni sem, ugyanezen indokkal. Az „én már mindent
tudok‖ igen veszélyes lelki alapállás. Örökkévaló korszakokon át fogjuk majd tanulmányozni
a megváltás történetét, ne gondoljuk hát, hogy az Ige minden kincse a tarsolyunkban van.
„…minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan
gazdához, a ki ót és újat hoz elő az ő éléstárából” (Mát. 13.52)
Akár régi, akár új(nak mondott) értelmezésekről van szó, igazat adhatunk Luther
Mártonnak, aki ezt írta: „Nem akarok… sem magam, sem bárki más embernek a szelleméből
[Írást] magyarázni, hanem saját maga által és saját szelleméből akarom megérteni… A
Szentírásnak kell adnunk az első helyet mindenek között, ami azt jelenti, hogy maga a
Szentírás a leghelyesebb, legkönnyebb és legnyilvánvalóbb magyarázója önmagának.”18 „Az
Írásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igaz keresztény értelmű magyarázatnak, amely
magából az Írásból van véve…19 A Bibliát alaposan átkutató B. Pascal is erre a
18
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következtetésre jutott: „Aki úgy értelmezi az Írást, hogy értelmét nem magából az Írásból
veszi, az ellensége az Írásnak.” 20

Az Ige magvai
Az imént arról volt szó, hogy A Biblia az a szántóföld, amelyben el vannak rejtve az
igazság és valóság kincsei. Jézus ugyanakkor egy másik megközelítésben a magvető
példázatában azt is mondta, hogy a lelkek talajába az igét, mint magot kell vetni. „Kiment a
magvető, hogy elvesse az ő magvát: és magvetés közben némely esett az útfélre; és
eltapostatott, és az égi madarak megették azt. És némely esett a kősziklára; és mikor kikelt,
elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely esett a tövis közé; és a tövisek vele együtt
növekedvén, megfojtották azt. Némely pedig esett a jó földbe; és mikor kikelt, százannyi
hasznot hozott. Ezeket mondván, kiáltott: A kinek van füle a hallásra, hallja” (Luk. 8.5-8).
„A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde” (Luk. 8.11). Néhány mondat ez Jézustól,
de egy egész világ van benne. A lelkek a talaj, amik különfélék lehetnek, a mag, a búza az
Isten igéje. Minden magban az az élet van, ami őrá jellemző, és megfelelő talajba kerülve
megsokszorozza önmagát. A búza magjából nem nő árpa, kukorica vagy krumpli, hanem csak
és kizárólag búza, mert az az élet van meg benne. Milyen mag az Isten beszéde? „A beszédek,
a melyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Ján. 6.63). Az ige magva tehát a Szentlélek
jelenlétét és az isteni életet termi a hívő lelkében. Az vagy, amit megeszel, mondja a népi
bölcsesség is, ha ugyan népi, de bölcsességnek bölcsesség. Mit vetsz a lelked talajába? Vetsze egyáltalán? Feladatod, hogy vess a többi ember lelki talajába is – de ha magadnak nem
vetsz, ha nincs termésed, ugyan mit adnál a másiknak? Csodálkozol, hogy ugar és gyom van a
lelkedben, ha nem műveled a talajt, és nem vetsz?
Aratás nincs vetés nélkül, növekedés sincs gondozás nélkül – ezt minden földművelő
pontosan tudja. Mit mondanánk arra a gazdára, aki nem szánt, nem vet, csak annyit tesz, hogy
ősszel vagy tavasszal kimegy a földje szélére, letérdel egy három perces imára, „adj Uram
bőséges termést‖, aztán hazamegy? A többi gazda fejcsóválva nézi, és egy jelzőt találhatnak:
bolond. Ugye hogy igaz? Miért van mégis, hogy ezt a bolondságot a keresztények a maguk
lelkével újra és újra elkövetik?
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből
arat örök életet”(Gal. 6.7-8).
Vetés – aratás – növekedés… nem véletlenül választotta Jézus példázatai alapanyagául a
természetet, az életet – ugyanazok a törvényszerűségek működnek mindenütt. „Óh Isten
gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő
ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!” (Róm. 11.33)
Ha csak a piros lámpánál állva pillantasz bele a Bibliádba, mert nincs több időd, nem
tettél semmit. Ez nem vetés, és nem jó másra, mint önmagad megnyugtatására. Szánj időt az
Ige magvának vetésére!
Olyan is van, hogy valaki olvassa a Bibliát rendszeresen, esetleg szolgál, a maga lelke
azonban mégsem változik, nincs növekedés, és emberi, túlságosan is emberi az egész
szolgálat, élet, cselekvés. Ha megkérdezed, azt fogja mondani, hogy mindent megtesz, amit
csak tud, és akar is engedelmeskedni Istennek. Mi akkor a probléma?
Milyenek a talajok: a keményre taposott útszél, a köves, a tövises és a jó talaj. Jézus az
adott pillanatot mutatta be, de minden talajból lehet jó talaj. Az útfelet fel lehet törni, a
köveket ki lehet szedni, a töviseket ki lehet irtani. Bármelyikből lehet jó talaj. Lehet, hogy
20
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most lekötnek az élet gondjai, stb, stb – de ez megváltozhat. A jellegét lehet, hogy nem
változtathatod meg alapvetően a lelkednek, nagyobb kísértést jelenthet mindig számodra az
élet gondjaiba való belefeledkezés, mint másoknak, de jó föld ezzel együtt is lehetsz, ha
Krisztusban maradsz és akarsz maradni.
Az egyik kérdés tehát az hogy hogyan tehető puhává a föld? „Lemondva azért minden
undokságról és a gonoszságnak sokaságáról, szelídséggel fogadjátok a bevetett ígét, amely
megtarthatja a ti lelkeiteket” (Jak. 1.219). Tudatosan kell a saját rossz dolgainkkal
szembefordulni, s ezzel együtt szelídséggel fogadni az ige magvát, a Biblia kijelentéseit a
magam számára. A szelídség (prautész) azt jelenti, hogy szelídség, jóindulat, barátságosság,
higgadtság. Ha nem vonatkoztatom magamra, ha tiltakozom, ellenállok, azt gondolom, hogy
ez nem nekem szól, aligha lesz megfelelő a körülmény a mag csírázására és szárba
szökkenésére.
A felpuhított talajon kívül mi kell még a növekedéshez? Napfény, víz és gondozás.
Fény, azaz világosság, víz, vagyis élő víz, a Lélek jelenléte, és gondozás: foglalkozni a
megismert igazságokkal. Az Ige szó a Bibliában a logosz és a réma. A logosz szót jelent,
beszédet, a réma pedig megszólító kijelentést. Ha olvasod a Bibliát, van-e megszólító
kijelentésed? Ha igen, megbecsülöd-e ezt a világosságot, fényt, amit kapsz a lelkedbe?
Törődsz-e vele, visszatérsz-e hozzá? Beépíted-e ezt a gondolataidba, vagy csak pillanatnyilag
gyönyörködsz benne, aztán továbblépsz és elfelejted?
Mire vezetett a Lélek, az élő víznek folyama? Összekapcsolod-e azzal, amid van?
Öntözöd-e a növényeidet? Gyomtalanítasz-e? A gyom a föld édesgyermeke, az nő, ha akarod,
ha nem. A kultúrnövény azonban gondozást igényel. Ha figyelmeztetnek valamire, lerázod-e
magadról, vagy komolyan szóba állsz vele? Ha rájöttél a hibádra, valóságosan bocsánatot
kérsz-e a másiktól – nem csak magadban és nem csak gondolatban? Változtatsz-e ha
változtatnod kell, vagy szégyennek éreznéd beismerni a tévedésedet mind elméletben mind
gyakorlatban? Ügyelsz-e arra, hogy ne csak tanítsd, hogy mindenkivel szemben egyenesnek,
igazságosnak és pártatlannak kell lenni, hanem magad is gyakorlod-e ezt – akár a saját
érdekeiddel, kényelmeddel, időhiányoddal szembeszállva is? Mi más a gyakorlati
kereszténység, ha nem ez?
Ne tartozzunk azok közé, akikről Jézusnak ezt kellett mondania: „Az írástudók és a
farizeusok a Mózes székében ülnek: azért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és
megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem
cselekszik.” (Mát. 23.2-3)

A Lélek minden áldás közvetítője
A Lélek a zálogunk az Úrtól
„… megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, aki záloga a mi örökségünknek Isten
tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására” (Eféz. 1.13/b-14)
„Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, a kit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus és Timótheus,
nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne
lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket ti veletek
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egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; aki el is pecsételt minket, és a
léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe” (2 Kor. 1.19-22)
Két kifejezést használ itt az Ige a Szentlélek és a mi viszonyunkban: a pecsét és a zálog
fogalmát. A „megpecsételtettetek‖ a görögben a „szphragidzó‖, jelentése: lepecsétel; pecséttel
lezár illetve hitelesít. A zálog „arrabón‖ pedig „foglaló, biztosíték, előleg‖ jelentéssel bír.
Milyen sokat mondó ez! A Lélek hitelesíti Isten beszédét bennünk, illetve bennünket az Atya
előtt is – akiben Isten Lelke lakik, az az ember az övé. (Róm. 8.9). Ugyanakkor foglaló is: jele
annak, hogy Isten a lehető legkomolyabban gondolja a mi üdvösségünket, és egyben előlege
is a Krisztus eljövetele után fizikailag is átveendő örökségünknek, az Istennel való örök
életnek. Az örök élet az nem csak lesz, hanem a Lélek bennünk lakozása által már most is
van. „Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki
engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem + általment a halálból
az életre” (Ján. 5.24)
„A Szentlélek ajándékában Isten a legtöbbet adja. Ehhez az ajándékhoz már nem lehet
mit hozzátenni, ez minden szükségletet kielégít. A Szentlélek Isten valóságos jelenléte. Úgy
értékelhetjük a legjobban, ha dicséretet és hálát mondunk érte, mely ima az örökéleten át is
feltör majd belőlünk. A Lélek befogadása a dicsőség szövetségének helyreállítása. Milyen
kevéssé becsüljük ezt a nagy ajándékot, ami annyira drága és mégis ingyenes azoknak, akik
elfogadják! Amikor a hit kész az áldás elvételére, akkor gazdag lelki kincseket kap. Szélesebb
felfogókészségre van szükségünk, hogy felfogjuk ennek értékét...
Milyen csodálatos szeretet és leereszkedés! Az Úr Jézus bátorítja híveit, hogy kérjék a
Szentlelket. Isten szülői gyengédségével törekszik erősíteni hitünket, hogy elvegyük ezt az
ajándékot. Mennyei Atyánk jobban szeretné a Szentlelket adni, mint a földi szülők adják a jó
ajándékokat gyermekeiknek.
Mi nagyobbat ígérhetne még? Mi az, ami szükségesebb annál, hogy minden lélek
vágyódjék-e nagyszerű ajándék után? Félszívű kéréseink átváltoznak-e heves vággyal
kimondott könyörgésekké ezután a nagy áldás után?
Nem kérjük eleget az Isten által megígért jó dolgokat. Ha közelebb kerülnénk az
Úrhoz és jobban támaszkodnánk ígéreteire, akkor kéréseink is jobban segítenék a Lélek
befolyását, amely minden lelket megérint, aki sóvárogva várja azt. Az Úr nem a szelíd ima
által dicsőül meg, mely semmilyen válaszra nem számít. Komolyságot és állhatatosságot
kíván mindazoktól, akik hiszik, hogy elérhetik a kegyelem trónját. (Signs of the Times, 1901.
augusztus 7.)‖ (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 284. oldal)

Legyetek folyamatosan telve Lélekkel
„És meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van: hanem töltessetek be
(folyamatosan) a Szentlélekkel.” (Eféz 5,18)
Semmi sem biztosabb annál, mint hogy a Szentlelket nem lehet saját erőfeszítéseinkkel
fizetségképpen elnyerni. Nem lehet Őt kiérdemelni, semmit sem tehetünk azért, hogy megkapjuk
– a Lélek teljesen az Atya ajándéka.
„Töltekezzetek be (folyamatosan) Lélekkel!‖ – hangzik az apostoli felhívás. Az eredeti
kifejezés felszólító módban van, tehát parancs. Isten éppúgy felszólít arra, hogy teljünk meg
Lélekkel, mint arra, hogy ne részegeskedjünk, ezért is szerepel a két felszólítás közvetlenül
egymás után. Szentlélekkel megtelni nemcsak lehetőség, hanem kötelesség minden
keresztényre nézve. A felszólítást passzív igealak fejezi ki: nem azt mondja az apostol, hogy
„töltsétek be magatokat‖, hanem hogy „töltessetek meg‖. Ezt nem mi tesszük önmagunkkal,
hanem valaki más teszi velünk, nekünk csupán üres szívünket kell átadnunk. De általában
nem szívesen valljuk meg ürességünket, és többnyire saját szükségeink betöltésével vagyunk
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elfoglalva, holott mindent az Úr kezébe kellene helyeznünk. A Szentlélek teljességét nem
„elérni‖ kell, hanem „elkérni‖ – majd hittel elfogadni Istentől, miután felismertük és elismertük
ürességünket. Kegyelemből kaptunk üdvösséget, nem a cselekedeteinkből, és az Úr a Lélekkel is
hasonló feltételekkel akar betölteni minket.
A Lélek teljessége nem jutalom a hűségünkért, hanem Isten ajándéka kudarcainkban, ami
győztessé tesz. A tanítványok sem dicsőséges szolgálatuk csúcspontján, avagy annak
jutalmaképpen nyerték el a Szentlelket, hanem még akkor, amikor félve és zárt ajtók mögött
mertek csak összegyűlni.
A harmadik fontos szempont a kifejezéssel kapcsolatban az, hogy a görög szó folyamatos jelen
idejű alakban szerepel. Az eredeti görög szövegben olvasható kifejezés szó szerinti fordításban
így hangzik: „legyetek folyamatosan tele‖. Nem arra szólít bennünket Isten Igéje, hogy teljünk
meg Lélekkel egyszer s mindenkorra, vagy esetleg néha-néha, hanem folyamatosan töltekezzünk
be Szentlélekkel. Jézus a bensőnkből fakadó vízforráshoz hasonlítja a Lélek teljességét, amely
„örök életre buzgó víznek kútfeje lesz‖ bennünk (Jn 4,14).
Elég egyszer kilépnünk a világosságból, nemet mondva a Lélek meggyőző szavára, a
legjelentéktelenebbnek tűnő dologgal kapcsolatban, s máris meggátoltuk, hogy folyamatosan
áradjon az életünkbe. Amennyire szükséges folyamatosan betöltekeznünk Lélekkel, éppoly fontos
folyamatosan megtisztulnunk a bűneinktől Krisztus vére által.

Mit jelent a Szentlélek elleni bűn?
„Az írástudók pedig, a kik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondák, hogy: Belzebúb van
vele, és: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ő pedig magához híván azokat,
példázatokban monda nékik: Sátán miként tud Sátánt kiűzni? És ha egy ország önmagában
meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg
nem maradhat az a ház. És ha a Sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat
meg, hanem vége van. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába,
hanemha elébb az erőset megkötözi és azután rabolja ki annak házát. Bizony mondom néktek,
hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, a melyekkel
káromlanak: De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem
örök kárhozatra méltó; Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne” (Márk.
3.22-30)
„ P. testvér azt kérdezted, hogy elkövetted-e a bűnt, melyre nincs bocsánat sem ebben az
életben, sem az eljövendőben? Válaszom ez: Nem látok semmi bizonyítékot arra, hogy ezt
tetted volna. Mi is a Szentlélek elleni bűn? Szándékosan a Sátánnak tulajdonítani a
Szentlélek munkáját.21 Tegyük fel például, hogy valaki tanúja az Isten Lelke különleges
tevékenységének. Meggyőző bizonyíték birtokában van, hogy valakinek a tevékenysége
összhangban áll a Szentírással, a Szentlélek tanúsítja a lelkének, hogy a munka Istentől
származik. Később azonban kísértésbe esik: gőg, önhittség, vagy más ördögi vonás lesz úrrá
rajta és elveti e tevékenység isteni eredetének összes bizonyítékát: kijelenti, hogy amit azelőtt
a Szentlélek hatalmának ismert el, azt a Sátán hatalma vitte végbe. Isten az ő Szentlelkének
közvetítésével munkálkodik az ember szívén. Ha valaki szándékosan elveti a Szentlelket és
kijelenti, hogy tevékenysége a Sátántól származik, akkor nincs többé közvetítő számára, akin
keresztül Isten érintkezhetnék vele. Azzal, hogy megtagadják a bizonyítékot, melyet Isten
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kegyelmesen nekik adott, kirekesztik a szívükben ragyogó világosságot, azért a sötétségben
hagyatnak. Így bizonyul be Krisztus szava. "Ha azért a benned lévő világosság sötétség:
mekkora akkor a sötétség?" (Mt 6:23) Aki e bűnt elkövette, ideig-óráig Isten gyermekének
tűnhet, de mikor a körülmények jobban feltárják a jellemét és felszínre hozzák lelkületét,
akkor majd kiderül, hogy az ellenség területén állnak, az ő fekete lobogója alatt.‖ (Ellen G.
White: A Szentlélek eljő reátok, 37. oldal)
A Szentlélek elleni bűnnek van egy más oldalról való megközelítése is, ami ugyancsak
biblikus szempontnól helytálló és teljesen logikus is.
„Azoknak címzem e sorokat, akiknek volt világosságuk, akiknek voltak előjogaik,
akiket figyelmeztettek, akiknek könyörögtek, s akik nem tettek határozott erőfeszítéseket
azért, hogy teljesen alárendeljék magukat Istennek. Figyelmeztetlek titeket, hogy féljetek
attól, nehogy elkövessétek a Szentlélek elleni bűnt, s így - miközben erkölcsi közönybe
süllyedtek - magatokra maradjatok, és sohase nyerjetek bocsánatot. Miért engeditek meg
magatoknak, hogy továbbra is a Sátán iskolájába járjatok, és olyan tevékenységeket
folytassatok, melyek lehetetlenné teszik a megtérést és a megújulást? Miért álltok ellen a
kegyelem közeledésének? Miért mondjátok, hogy "Hagyj magamra!", hogy majd később
kérjétek Istent, hogy adja nektek a vágyat, ami már addig is a tiétek volt?
Akik ellenállnak Isten Lelkének, úgy gondolják, hogy majd egyszer a "jövőben" meg
fognak térni, amikor felkészültek arra, hogy határozott lépést tegyenek a megújulás felé; de a
megtérés akkor már felül fogja múlni erejüket. A nekik adott világosság és előjogok
szempontjából sötétségben lesznek azok, akik visszautasítják, hogy a birtokukban lévő
világosságban járjanak.
Senki se tekintsen úgy a Szentlélek elleni bűnre, mint valami rejtélyes és
meghatározhatatlan dologra. A Szentlélek elleni bűn az, amikor valaki kitartóan visszautasítja,
hogy válaszoljon a megtérésre szólító hívásnak. Ha elutasítod, hogy higgy Jézus Krisztusban,
mint személyes Megváltódban, akkor a sötétséget szereted és nem a világosságot, azt a
légkört szereted, amiben az első nagy hitehagyás is megtörtént. Ezt a légkört választod
ahelyett a légkör helyett, mely az Atyát és a Fiút övezi, és Isten szabad választást enged
neked. Azonban egyetlen lélek se csüggedjen el: a Mester egyetlen lelket sem enged elesni,
aki küzd azért, hogy az ő akaratát cselekedje. Bízz Istenben! Az Úr Jézus bizonyítékát adta
annak, hogy végtelenül értékesnek tart téged. Elhagyta királyi trónját, elhagyta a királyi
udvart, istenségét emberi természetbe öltöztette, szégyenteljes halált halt a Golgota keresztjén,
hogy téged megváltson. (Review and Herald, 1897. június 29.)(Ellen G. White: A Szentlélek
eljő reátok, 35. oldal)
„Röviddel ezelőtt történt, hogy Jézus másodszor művelt olyan csodát, mellyel
megszállott, vak és néma embert gyógyított meg, ezért a farizeusok újból megvádolták: "Az
ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket." (Mt 9:34) Krisztus nyíltan megmondta nekik,
hogy ha a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonítják, elvágják magukat az áldás
kútforrásától. Akik úgy beszéltek Jézus ellen, hogy nem vették észre isteni természetét, azok a
Szentlélek által még beláthatják és megbánhatják tévedésüket, és bocsánatban részesülhetnek.
Krisztus vére minden bűnt lemos, bármilyen legyen is az, ha a lélek megbánja és hisz; ám ha
valaki elutasítja a Szentlélek munkáját, az oda kerül, ahol nincs számára megtérés, sem hit.
Isten Lelke munkálkodik a szívben, s ha az ember készakarva utasítja el, és sátáninak
minősíti, akkor azt a csatornát vágja el, melyen át Isten kapcsolatba léphet vele. Ha egy lélek
végleg visszautasítja a Szentlelket, akkor Isten már semmit sem tehet érte.
Nem Isten vakítja meg az embereket, nem Ő keményíti meg szívüket. Ő világosságot
küld, hogy kijavíthassák hibáikat, biztos útra vezeti őket. Ennek a világosságnak az elvetése
miatt vakul meg a szem, keményedik meg a szív. A folyamat sokszor fokozatos, szinte
észrevehetetlen. Az ember Isten igéjéből kapja a világosságot, szolgái által vagy Lelkének
ereje által. Ám ha ezt a fénysugarat nem veszi figyelembe, a lelki felfogás részben eltompul, s
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a világosság következő megnyilatkozását kevésbé tisztán érzékeli. Így sűrűsödik a sötétség,
míg végül is éjszaka lesz a lélekben. Ez történt a zsidó vezetőkkel is. Meggyőződtek a
Krisztust kísérő isteni erő felől, de hogy ellenállhassanak az igazságnak, a Szentlélek
munkáját Sátánnak tulajdonították. Ezzel tudatosan választották a csalást, alávetették magukat
Sátánnak, és ettől fogva már az ő ereje befolyásolta őket. (The Desire of Ages, 321-323.
oldal)‖ (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 36. oldal)

Legnagyobb szükségletünk a Lélek jelenléte, a Szentlélekkel való
betöltekezés
Luk. 24.49-51-ben ezt mondta Jézus a tanítványainak: „És ímé én elküldöm ti reátok az
én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok
mennyei erővel. Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És lőn,
hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.”
Lukács evangélista az Apostolok Cselekedetei elején így részletezi ezt az eseményt:
„Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és
tanítani, Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek
által az apostoloknak, kiket választott vala magának. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által
meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára
tartozó dolgokról. És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből,
hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: Hogy János ugyan
vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva. Mikor
azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre
az országot Izráelnek? Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy
alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett. Hanem vesztek erőt,
minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az
egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (Csel. 1.1-8)
Hogyan történt meg a Krisztus által jelzett esemény? „És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen
zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük
kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel,
és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok” (Csel. 2.1-4)
A mennybe menetele előtt Jézus megparancsolta a tanítványainak, hogy mindaddig
maradjanak Jeruzsálemben, amíg a mennyből isteni erő és hatalom tölti be őket a Szentlélek
által. Noha már részesültek korábban is a Szentlélek jelenlétében (Ján. 20.22), a
szolgálatukhoz, hogy az egész világra elvigyék az evangéliumot, az eddiginél több és
nagyobb képesítésre volt szükségük. Előbb egységre, és a kapott világosság megélésére volt
szükségük, hogy „mindnyájan egy akaratra jussanak‖ (Csel. 2.1), hogy a mennynek ezt az
ajándékát megkaphassák és azzal összhangban tudjanak élni és cselekedni.
Jézus Krisztus Szentlélekkel teljes volt, élete minden pillanatában, és soha egyetlen bűnt
sem követett el – ezt senki nem vitatja. Mégis azt látjuk a Bibliában, hogy nyilvános
szolgálata kezdetén, keresztségekor a Szentlélek galamb formájában leszállt rá. Példát adott
ebben is, „betöltötte az igazságot‖(Mát. 3.15), előképként ő is „vette a Szentlelket‖ a
tanítványok pünkösdi tapasztalatának előképeként. Ha Jézus ezt mutatta be, ha az apostolok
parancsot kaptak arra, hogy „töltessenek be mennyei erővel‖, hiba lenne azt gondolni, hogy ez
számunkra nem életfontosságú.
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„A Lélek ígérete ugyanúgy érvényes ma is, mint az első tanítványok idejében. Hatalma által
Isten ma ugyanúgy fogja adományozni férfiaknak és nőknek, ahogyan adományozta
Pünkösdkor azoknak, akik hallották a megváltás üzenetét. Lelke és kegyelme készen áll már
ebben az órában is azok számára, akik érzik az ő szükségüket és szaván fogják Őt.‖ (Ellen. G.
White: A Szentlélek eljő reátok, Október - Készen a Lélek befogadására, 287. oldal)
„Nem Istenen múlik, hogy az ember nem részesül nagyobb mértékben kegyelmének
ajándékaiban. Isteni ajándékát nem mérték szerint adja, de az emberek nem tudják értékelni,
mert nem szeretnek kapni. Ha mindnyájan szeretnénk kapni, a Szentlélek be is töltene
bennünket. Nyugodtan megelégszünk egy kevéske adománnyal, elzárjuk szívünket a
Szentlélek befogadása előtt. Kielégít bennünket egy kis hullám a víz felszínén, amikor
elhivatásunk szerint a Szentléleknek minél hathatósabb és erőteljesebb munkát kellene
végeznie bennünk. Ha keveset várunk, keveset is kapunk. … Amikor a Szentlélek kitöltetett
Pünkösd napján, úgy érkezett, mint egy zúgó, erős szél. Nem csak korlátozott mértékben
volt jelen, hanem betöltötte azt az egész helyiséget, ahol a tanítványok imádkoztak.
Ugyanúgy küldi el az Úr a mi számunkra is Szentlelkét, ha a mi szívünk is felkészül az Ő
befogadására. (Review and Herald, 1902. június 10.) (Ellen G. White: A Szentlélek eljő
reátok, 303. oldal)
„A legőszintébben kell törekednünk az egy akaratra és az egy közös célra. Egyedül a
Szentlélek keresztsége emelhet minket erre a magaslatra. Jertek, önmagunkról lemondva
készítsük fel lelkünket a Szentlélek befogadására, hogy nagy munkát végezhessen értünk,
hogy ne azt mondhassuk: "Nézd mit teszek, mire vagyok képes", hanem "Lásd meg Isten
jóságát és szeretetét!"...
Beszélhetünk a Szentlélek áldásairól, de ha nem készítjük fel magunkat befogadására,
mit használnak erőlködéseink? Küzdünk-e teljes erőnkből, hogy elérjük a Krisztusban élő
férfi és nő magaslatát? Keressük-e, hogy beteljünk vele, mialatt az elénk kitűzött cél jellemének tökéletessége - felé törekszünk? (Review and Herald, 1902. június 10.) (Ellen G.
White: A Szentlélek eljő reátok, 318. oldal)
„A Szentlélekkel való keresztség - ahogy ez pünkösd napján is történt - az igazi
vallásosság újraéledéséhez és sok csodálatos esemény megtörténéséhez fog vezetni. Mennyei
értelem fog közénk jönni, és az emberek úgy szólnak majd, ahogy Isten Szentlelke indítja
őket. De bár működjék az Úr úgy, ahogy ezt a pünkösd napjai után tette, akkor majd sokan
azok közül, akik ma azt állítják magukról, hogy hiszik az igazságot, oly keveset fognak tudni
a Szentlélek munkájáról, hogy így tudnak majd kiáltani: "Óvakodjatok a fanatizmustól!"
Azokról, akiket a Szentlélek betöltött, azt mondják, hogy "édes bortól részegedtek meg".
(ApCsel 2:13)
Nincs messze az idő, amikor az emberek sokkal bensőségesebb kapcsolatba akarnak
jutni Krisztussal, szorosabb egységre jutni Szentlelkével, mint ezelőtt bármikor, és ez így is
lesz, ha feladják saját akaratukat és útjaikat, és alárendelik magukat Isten akaratának és Isten
útjainak. A magukat keresztényeknek vallók legnagyobb bűne az, hogy nem nyitják meg
szívüket a Szentlélek befogadására. Amikor a lelkek vágyakoznak Krisztus után, és keresik a
vele való egységet, akkor azok, akik csupán a kegyesség látszatával bírnak, felkiáltanak:
"Legyetek elővigyázatosak, ne essetek végletekbe!" Amikor a mennyei angyalok közénk
jönnek, és emberi eszközök által munkálkodnak, igazi és jelentős megtérések lesznek,
ahogyan ez pünkösd napján történt.
Testvéreim, vigyázzatok és ne próbáljatok emberi lelkesedést kezdeményezni!
Miközben elővigyázatosak vagyunk az emberi elgondolások szerinti lelkesedésekkel
kapcsolatban, nem kellene azokhoz csatlakoznunk, akik bizalmatlanok és kétségeket
támasztanak a Szentlélek munkájával szemben: Amikor a Szentlélek birtokába vesz férfiakat
és nőket, akkor lesznek, akik megkérdőjelezik és kritizálják ezt, mert az ő saját szívük hideg,
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a szent tűz nem érintette őket. (Selected Messages, 2. kötet, 57. oldal)‖ (Ellen G. White: A
Szentlélek eljő reátok, 322. oldal)

Pál apostol Efézusban – mit eredményez a Lélekkel való betöltekezés?
Nézünk meg egy rendkívül érdekes és tanulságos bibliai történetet.
„Történt pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb
tartományokat, Efézusba érkezett, és mikor némely tanítványokra talált, mondta nekik: Vajon
vettetek-e Szent Lelket, miután hivőkké lettetek? Azok pedig mondták neki: Sőt inkább azt sem
hallottuk, hogy ha van-e Szent Lélek. És mondta nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát?
Azok pedig mondták: A János keresztségére. Monda pedig Pál: János megtérésnek
keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higgyenek,
tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak
nevére. És mikor Pál rájuk vetette kezét, szállt a Szent Lélek őrájuk; és szóltak nyelveken, és
prófétáltak. Voltak pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten.‖ (Csel. 19.1-7)
Pál tizenkét tanítványt talált Korinthusban, akik csak a János keresztségét ismerték – ezt
Pál megtérés keresztségének nevezte. Tehát ezek az emberek megtért tanítványok voltak. A
megtérés a görögben a metanoia, a gondolkodásmód megváltozása – ami természetszerűleg
maga után vonja az élet megváltozását is. Ezek a tanítványok felismerték, hogy bűnösök
voltak, hogy nem élhetnek tovább úgy, mint eddig. Nagyszerű dolog, hogy eldöntötték, hogy
változtatni fognak – és nyilván sok változás is történt az életükben. Pál vajon hogyan találta
meg őket? Erről a Biblia nem ír, de látható, hogy együtt voltak, közösséget, mai szóval
gyülekezetet alkottak. Közös alkalmuk lehetett, amikor az apostol találkozott velük, talán
imaóra, vagy istentisztelet. Ezek a tanítványok ismerték Istent? Igen. Meg voltak térve?
Biztosan. Munkálkodtak azokért, akik között életek? Természetesen – ez a megváltozott élet
természetes velejárója, hogy ami jóban részesültem, azt szeretném továbbadni. Mindezekből
az következik, hogy bizonyosan ismerték őket a városban, tudták hogy kik ők.
Pál első kérdése ez volt hozzájuk: vettetek Szent Lelket? Nyilván azért kérdezte, mert
látta, hogy nem. Az apostol a legfontosabbnak, elsődlegesnek tartotta, hogy a Lélek betöltse
őket. Ha ez nincs, miről beszélünk?
Pál 53-57 között járt Efézusban, Keresztelő János óta pedig 20-25 év eltelt! 20 év után
még mindig 12-en voltak a csoport tagjai. Vajon nincsenek ma olyan gyülekezetek, ahol évek,
évtizedek óta nincs növekedés? Ennek egyik valószínű okát és megoldását is megmutatja ez a
történet.
Egy alapvető változás hiányzott a tanítványok életéből. Bemerítő János küldetése az
útkészítés volt - bűnbánat, a megtérés keresztsége még csak a kezdet, és nem a teljesség!
Megjött Pál, a Szentlélekkel telve, imádkozott a gyülekezet tagjaiért, akik szintén
betöltekeztek Szentlélekkel. És mi történt ezután?
Pál „bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szólt, három hónapon át vitázva és
igyekezve meggyőzni [őket] az Isten országára tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek
megkeményítették magokat és nem hittek, gonoszul szólva az Úrnak útjáról a sokaság előtt,
azoktól eltávozván, elszakasztotta a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus
oskolájában prédikálva. Ez pedig történt két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik
lakoztak Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak ígéjét. És nem
közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által: Annyira, hogy a betegekhez is elvitték
az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz
lelkek kimentek belőlük.” (Csel. 19.8-12)
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Isten jelenléte és hatalma megnyilvánult Pálon és a gyülekezeten keresztül, miután
megkeresztelkedtek Szentlélekkel. Két év alatt elterjedt Isten beszéde az egész ázsiai
tartományban. Előtte húsz évig a tanítványok a saját városukban sem értek el semmit most
pedig tizedannyi idő alatt a többszöröse „végződött el‖ a munkának. Miért? Mert beteltek
Szentlélekkel. Ez előtte nem történt meg. Ezt a különbséget nem lehet nem látni – ilyen volt,
ilyen lett. Alapvető és a szolgálat szempontjából döntő kérdés, hogy mi vettünk-e Szentlelket
úgy, ahogy a tanítványok? Mert itt egy út van, két, jól elkülöníthető de egy egymásra épülő
dolog: először a János keresztsége, azután a Lélek keresztsége – persze arra is látunk példát a
Bibliában, hogy e kettő egyidőben is megtörténhet. Sőt egy esetben a Szentlélek hamarabb
szállt a hívőkre, mint hogy alámerítették volna őket, vízkeresztségben részesültek volna. Ez
arra is utal, hogy Istent ne próbáljuk kategóriákba zárni, hanem ő szuverén Úr, és úgy
gazdálkodik a javaival, ahogyan Ő jónak látja.

A Lélek jelenlétének kísérőjelenségei
Az előbbi történetben is láttuk, milyen természetfeletti jelekkel erősítette meg Isten a
jelenlétét az apostoli korban (gyógyulások, nyelveken szólás) – ami nem korlátozódott arra a
néhány évtizedre, amit őskeresztény kornak nevezünk. Jézus minden tanítványának mondta a
következőket: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik
hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat
vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és
meggyógyulnak”. (Márk. 16.15-18)
Vajon egyházunk indulásakor voltak-e olyan jelenségek, amelyek Isten jóváhagyását
jelentették a fenti szakasz értelmében – legalábbis arra az időszakra?
Nos, igen. A White intézet az interneten is közzétett egy tanulmánysorozatot22, amely
1972-73-ban a Review & Herald hasábjain is megjelent. A sorozat címe ez volt:
„Karizmatikus megtapasztalások a korai Hetednapi Adventista Egyház történetében.‖
Többek között ezt olvashatjuk: „Egy alkalommal White testvémő egy olyan esetről
tudósít, ami nem sokkal az 1846-ban kötött házassága után esett meg vele, mikor olyan beteg
volt, hogy a szomszédok már teljesen lemondtak róla. Ő így számol be erről: "Sok ima
hangzott eí értem az Úr színe előtt, az Úrnak azonban mégis úgy tetszett, hogy próbára teszi a
hitünket. Több ima után Henry (Nichols) testvér emelkedett imára, és ágy tűnt, hogy súlyos
teher van rajta. Mialatt az Úr ereje megnyugodott rajta, fölemelkedett térdéről, keresztüljött a
szobán, kezét a fejemre helyezte és így szóit: — "Ellen testvérnő, Jézus Krisztus meggyógyít
téged." Ezután kimerülve az Isteni erő hatalmasságától, lezuhant a földre. Hittem, hogy
mindez Istentől van, és a fájdalom eltávozott tőlem." (Lelki ajándékok, 2. kötet 84. old.) …
"A topshami konferenciánkon nagy volt az érdeklődés. Huszonnyolcan voltak jelen, és
mindenki részt vett az összejövetelen. Vasárnap az Isten ereje úgy szállt reánk, mint nagy
szélvész zúgása. Mindenki felállt és fennhangon dicsérte az Urat; olyan volt, mintha isten
házának alapjai lettek volna lerakva abban a pillanatban. A sírás hangjait nem lehetett
megkülönböztetni a dicséret hangjától. Győzedelmes pillanat volt, mindannyian
megerősödtünk és megújultunk. Még soha nem láttam ennél hatalmasabb kitöltekezését a
Szentléleknek." (28. levél 1850.)
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Az egyházunk történelmének korai szakaszából négy feljegyzés maradt ránk olyan
jellegű élményről, amikor a tagok nyelveken szóltak. Az első ilyen tapasztalat 1847-ben
történt, a legnagyobb valószínűség szerint azért, hogy egy fiatalember halljon az üzenetről. Az
1848-ban történt második eset hitelvi kérdéseket is felvet Az 1849-ben megesett harmadik
ilyen jellegű tapasztalat missziós célzatú volt és 185 i-ben, a negyedik alkalom a Szentlélek
által felhasznált személlyel esett meg, akin keresztül isten kinyilatkoztatta jelenlétét és
hatalmát. […]
Két nevet kell megemlítenünk a korai nyelveken szólással kapcsolatban - Ralph és
Chamberlain. A legkorábban lejegyzett nyelveken szólás tapasztalatát több komoly hívő
hitelesítette aláírásával, akiknek szavahihetőségéhez kétség sem férhet. Őket széles körben
ismerték, mint megbízható, teherviselő tagjait az egyháznak.
"Mi szintén tanúsítjuk a nyelveken szólás ajándékának megnyilatkozását. Az 1847 ill.
1848-as évben történt a Maine államban található Párizs északi városrészében. Egy általános
megbeszélésre gyűltünk össze. White testvér és testvérnő mellett ott voltak Ralph és
Chamberlain testvérek Connecticutból, valamint többen mások. A megbeszélés alatt az Isten
Szentlelke különös módon kinyilatkoztatta magát. Ralph testvér előttünk ismeretlen nyelven
szólalt meg. Az üzenete J. N. Andrews testvérnek szólt, - az Úr elhívta őt az evangélium
művében való munkálkodásra és erre készüljön fel. Chamberlain testvér azonnal felállt és
tolmácsolta Ralph testvér szavait." Aláírás: Mrs. S. Howland, Mrs. Frances Howíand Lunt
Mrs. Rebeckah Howland Winslow, N. N. Lunt, Battle Creek, Michigan állam (Ellen White
hagyatéki dokumentum, 311. akta)
A harmadik nyelveken szólással kapcsolatos eset 1849-ben egy testvérünk missziós
erőfeszítéseinek eredményeként történet meg. Hiram Edson néhány nappal a történtek után
tudósít a Jelenvaló igazság-ban (Present Truth 1849. december) az S. W. Rhodes-szal
megesett dlgokról:
S. W. Rhodes a nagy advent ébredést mozgalom idején szorgalmasan dolgozott Willam
Miller vezetése alatt. Jómódú ember volt, de anyagi javait az evangélium terjesztésére
szentelte. Mikor eseménytelenül elmúlt az a nap, amikorra Jézus második eljövetelét várták,
Rhodes nagyon megszégyenült. Teljesen visszavonult minden emberi kapcsolattól, és a New
York állam északi területén fekvő erdőségben talált menedéket. Vadászattal és halászattal
tartotta fenn magát, amit egy kis kert terményeivel egészített ki. Hiram Edson tudta, hogy hol
tartózkodik, és két alkalommal is gyalogszerrel felkereste a rejtekhelyet, hogy megpróbálja
rábeszélni Rhodes-t, hogy csatlakozzon hittestvéreihez. Mindkét próbálkozása sikertelen volt.
Edson 1849. november 7-én harmadjára is megpróbálta kiszakítani Rhodes testvért az
elszigeteltségből. Már 14 mérföldet megtett, mikor késztetést érzett, hogy forduljon vissza,
mivel a megfelelő idő még nem jött el. Edson testvér gondolatai e körül a téma körül
keringtek még akkor is, mikor a New York államban található Centerportban részt vett egy
konferencián, szombaton és vasárnap, 1849. november 17-18. Ott találkozott Ralph és Beiden
testvérekkel Connecticutból, és James és Ellen White-tal Maine-ből. A feljegyzések alapján a
megbeszélés lelkileg nagyon megújító hatású volt"
A konferencia befejeztével Edson ismertette Rhodes esetét Ralph-fal és rájöttek, hogy
mindkettejüket külön-külön indította a Lélek, hogy közös feladatot szánt nekik. Azon az estén
kb. hat testvér imádkozott Rhodes ügyéért. Edson testvér így ír az esetről:
"Ralph testvér titokban arra kérte az Urat, hogy árassza ki Szentlelkét a csoportra,
amennyiben akaratával megegyezik, hogy Rhodes testvért felkarolják.
A Szentlélek kiáradt, és megnyugodott rajtunk oly mértékben, hogy a helységet félelem
és dicsőség fénye töltöttébe. Lélekben arról kérdeztem az Urat, hogy azért küldte-e el ilyen
messzire szolgáját velem, hogy felkeressük Rhodes testvért, ekkor Ralph testvér hirtelen egy
mindannyiunk számára ismeretlen nyelven szólalt meg. Majd jött a tolmácsolás: — Igen,
menjetek el" (Jelenvaló igazság, 1849. december 35. old.)
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Ekkorra nyilvánvalóvá vált a csoport számára, hogy sem James, sem Ellen White nem
osztozott a Rhodes testvér iránt tanúsított érdeklődésünkben; sőt mi több, Ellen White
kifejtette Ralph testvérrel szembeni aggályait és "arra szólított fel bennünket, hogy csakis az
Úr egyértelmű útmutatása szerint járjunk el ez ügyben." White testvérnő azt is elmondta, hogy
meggyőződése szerint Edson testvér Rhodes iránt tanúsított érzelmei csakis az együttérzésből
fakadtak,
"Másnap reggel imában fordultunk az Úrhoz, amikor a Szentlélek gazdagon kiáradt
ránk és isten látomást adott White testvérnőnek, ami ellentétes volt a testvérnő korábban
képviselt álláspontjával a Rhodes ügy kapcsán. Miután látomásban elragadtatott, White
testvérnő megváltoztatta véleményét.
A beszámolóban majd egy teljes oszlopot szenteltek a látomás leírására. Ebből idézünk
néhány sort: "A látomásban az angyal a földre mutatott, ahol Rhodes testvért sűrű sötétség
közepette megpillantottam; de még mindig Jézus képmását viselte. Láttam, hogy Isten
akaratával megegyezik, hogy Edson és Ralph testvérek menjenek el érte... Láttam továbbá,
hogy Edson és Ralph testvér feladata ráébreszteni Rhodes testvért, hogy van még remény és
kegyelem számára, valamint kiszakítani öt jelenlegi környezetéből és visszaterelni őt a
nyájba. Útjukon angyalok fogják kísérni a hírvivő testvéreket." (Ellen G. White: Jelenvaló
igazság 1849. december)
Röviddel a látomás után Edson és Ralph testvérek Rhodes keresésére indultak. A
Fekete folyó partján találtak rá, amint szorgalmasan művelte a földet. Elmondták neki, hogy
az Úr nevében jöttek, hogy újból közösségbe kerüljenek vele, és együtt jussanak a mennyei
birodalomba. Ismét megnyilatkozott a nyelveken szólás ajándéka, Hiram Edson szemtanúja
volt az eseményeknek: "Isten kinyilatkoztatta meggyőző erejét, és Ralph testvér egy
ismeretlen nyelven szólalt meg, és mennyei hatalom által az értelmét is elmondta."‖

Néhány gondolat a nyelveken szólásról
Nagyon érdekes a gyakorlatban is látni a bibliai igazságok és tanítások megvalósulását.
Minden keresztény elfogadja az egyik fajta nyelveken szólást, amikor az apostolok
pünkösdkor általuk korábban nem ismert idegen nyelveken prédikáltak, és a világ minden
részéről összesereglett hívek a saját anyanyelvükön hallották és értették amit Jézus tanítványai
mondtak.
Jelen tanulmány keretei között nem tisztem más egyházak gyakorlatáról vagy
tanításairól ítéletet mondani, sem pro sem kontra – szeretnék most a saját egyházamnál és a
Biblia tanításánál maradni.
1 Korinthus 14-ben Pál egy másik fajta nyelveken szólásról szól. Valószínűleg nem csak
helyi jelenség volt ez, mindenesetre a korinthusiak túlzásokba és helytelenségekbe csúsztak.
Itt egy olyan nyelveken szólást gyakoroltak, amikor a beszélő nem volt tisztában az általa
mondottak értelmével. Mindenesetre a fejezetben nagyon feltűnő az, hogy Pál nem tiltja meg
a gyülekezetnek azt, hogy ezt gyakorolják, csak a formáját adja meg, szabályokat fektet le. Ha
Sátán csalásáról lett volna szó, a leghatározottabban meg kellett volna tiltania ezt a
gyakorlatot, elhatárolva magát – a saját nyelveken szólását – a korinthusiakétól. Ehelyett ezt
írja: „Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti,
hanem lélekben beszél titkos dolgokat. … Aki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a
gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken” (Kor. 14.2, 4-5/a).
Ez nem úgy hangzik, mint egy tiltás és elhatárolódás, sőt erről a nyelveken szólásról írja a
fejezet végén: „Azért atyámfiai törekedjetek prófétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok.”
(1 Kor. 14.39) – természetesen azt a nyelveken szólást, amit a korinthusiak gyakoroltak. Pál
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nem tiltja a nyelveken szólást, hanem éppen helyet ad neki – az érthető tanítás, prófétálás
mellett. „Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a
lélekkel, de énekelek az értelemmel is” (1 Kor. 14.15) – ezzel is, de azzal is.
Pál egyáltalán nem vonja ki magát a korinthusi gyakorlatból, a szövegösszefüggés
nyilvánvalóvá teszi ezt: „Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok
nyelveken szólni De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket
is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.” (1 Kor. 14.18-19) – vagyis tízezer szót nem
kíván szólni a gyülekezeti közösségi alkalmon úgy, hogy sem ő, sem más nem érti. Itt a
közösségi alkalmon van a hangsúly, hogy ez nem odavaló, nem pedig arról, hogy a nyelveken
szólás sátáni csalás lenne, sőt elmondja, hogy ő mindenkinél inkább tud nyelveken szólni – és
e helyen a korinthusi nyelveken szólásról beszél.
„Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és
az Istennek” (1 Kor. 14.28) Ha nincs az egyébként nem érthető nyelvet magyarázó személy,
akkor a gyülekezetben ezt ne gyakorolják – az Istennel való személyes kapcsolatban viszont
megengedett. Viszont ha csak erről szól a személyes kapcsolat, és az értelemmel nem
közeledünk Istenhez, az egyoldalú és hosszú távon nem elegendő a hívő számára.
Az is fontos szempont a jelenség megítélésénél, hogy noha a beszélő nincs tisztában
annak értelmével, amit mond, ez nem halandzsa, hanem értelmes szöveg, amit a magyarázó
(esetleg maga a nyelveken szóló) megmagyarázhat, ha Isten megadja neki. Ezt láthattuk Ellen
White-ék esetében is, és erre buzdít Pál apostol is. A magam részéről valószínűnek tartom,
hogy a különböző nyelveken szólások emberi nyelvek és nyelvjárások lehetnek, mivel
logikusnak látszik, hogy a mennyben és az el nem bukott világokon egy nyelv, általánosan
ismert és értett nyelv legyen – de ez természetesen csak teória.
Ha elolvassuk a levelet és a fejezetet, nyilvánvalóvá válik, hogy mi volt a probléma
Korinthusban. Nem a nyelveken szólás maga, hanem annak alkalmazása volt problémás. Úgy
tűnik, hogy egyrészt a nyelveken szólás uralta a közösségi alkalmat, másrészt mindenkitől
megkövetelték, mint a Lélekkel való közösség bizonyítékát, harmadrészt pedig büszkélkedtek
vele.
Mind a három túlzás és hibás gyakorlat volt, és Pál ezeket az elhajlásokat teszi helyre. A
közösségi alkalomra a tanítás való, hogy épüljön mindenki, aki ott van. Nyelveken szólni is
lehet, korinthusi és nem jeruzsálemi módon, de csak akkor, ha van magyarázó is. Ennek híján
ne történjen ilyen. Ha bemegy egy kívülálló, és látja, hogy egyszerre többen beszélnek,
ismeretlen nyelveken, akkor könnyen bolondoknak nézheti a hívőket. Ha valaki nyelveken
szól, magyarázattal, vagy prófétál, akkor ezt szép rendben, egymás után tegyék, és ne
egyszerre. Viszont a nyelveken szólást engedi - ki-ki az otthonában gyakorolhatja ezt, Pál
egyáltalán nem tiltja meg.
A második kérdéskör az volt, hogy a nyelveken szólás egyfajta ajándék, és ezt nem
okvetlenül mindenki kapja, illetve attól, hogy valaki nem szól nyelveken, még be lehet
töltekezve a Szentlélekkel. A nyelveken szólás egyértelműen (még ha gyakori is) nem minden
tag lelki ajándéka. „Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. És pedig
némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor
prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait,
gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit” (1 Kor. 12.27-28).
Ezután egy sor kérdést tesz fel: „Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan
próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? Avagy
mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken?
Vagy mindnyájan magyaráznak-é?” (1 Kor. 12.29-30) A válasz minden kérdésre egyértelmű
„nem‖. Nem mindenki apostol, nem mindenki próféta, nem mindenki tanító – tehát nem
mindenki nyelveken szóló sem. Nem lehet ezt vasszabályként megkövetelni. Mert mi a
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leghasznosabb dolog, ami ugyancsak Isten ajándéka? „Igyekezzetek pedig a hasznosabb
ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképen való útat mutatok néktek” (1 Kor. 12.31)
És következik a 13. fejezet, a Szeretet Himnusza. A Szentlélek jelenlétének legfőbb
bizonyítéka az isteni szeretet megléte. „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e
három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet” (1 Kor. 13.13) Ez mindenkire vonatkozik,
egyetemesen. A lelki ajándékokat viszont nem mindenki egyformán kapja – ki ezt, ki azt
nyeri el Istentől. A nyelveken szólásnál előbbre való a prófétálás lelki ajándéka – és ezt maga
Pál szögezi le (1 Kor. 14.1).
Egy nagyon egyszerű dologgal el lehet dönteni, jelen van-e a Szentlélek valakiben, vagy
nincsen, és ez nem a nyelveken szólás megléte vagy hiánya: „ Azért tudtotokra adom néktek,
hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem
mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig
különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És
különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.”
(1 Kor. 12.3-6)
A harmadik probléma a büszkeség – ezt valóban nagyon gyorsan el kell felejtenie
minden igaz kereszténynek. „Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, a mit
nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?” (1 Kor.
4.7). Ilyen egyszerű.
Mind Jézus szavaiban, mind másutt a biblia ugyanazt a görög szót (glóssza) használja,
nem tesz különbséget a szöveg a kétféle nyelveken szólás között. Mindazonáltal tudjuk, hogy
Sátán mindent megpróbál hamisítani: tanítást, egyházat, világosság angyalának is beöltözik (2
Kor. 11.14), nyilván a nyelveken szólás sem maradhat ki a sorból. Óvatosnak kell lennünk,
de végzetes hiba lenne, ha a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntenénk. Ha szándékosan
nem veszünk tudomást a tényekről, akkor meghamisítjuk Isten igéjét, és azok az átkok
szállnak ránk, amiket Isten azokra mondott ki, akik az Ő Igéjéből elvesznek valamit.

A Lélek vételének két szakasza
A Szentlélekkel kapcsolatos bibliai történetek nyomán úgy tűnik, hogy a Lélek
vételének két szakasza van.
Nézzük meg, Jézus tanítványai hogyan kerültek közösségbe a Lélekkel. Lukács 10.
fejezetében Jézus hetven tanítványt küldött ki azzal a feladattal, hogy tanúságot tegyenek róla,
és ezt is feladatul adta: „és gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik:
Elközelített hozzátok az Isten országa.” (Luk. 10.9) „Visszatért pedig a hetven tanítvány
örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!” (Luk.
10.17) Mind a gyógyítás, mint a gonosz lelkek kiűzése aligha történhetett emberi erővel,
nyilvánvaló, hogy a Szentlélek hatalma kísérte a tanítványokat.
A tizenkét apostolról ezt olvashatjuk János evangéliumában a 20. fejezet 19-23.
verseiben, közvetlenül a feltámadás utáni eseményekről:
„Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva
valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és
megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek! És ezt mondván, megmutatá nékik a
kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét monda
azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen
küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:
A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok,
megtartatnak.”
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Így tehát a tizenkettő vette, vagy nem vette a Lelket? Nyilvánvalóan igen. Közösségbe
kerültek a Szentlélekkel – de még hátra volt valami. Jézus nem sokkal ezután ezt a parancsot
adta az apostoloknak: „És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig
maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. Kivivé pedig őket
Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök
elszakadván, felviteték a mennybe.” (Luk. 24.49-51) Ezt közvetlenül a mennybemenetele előtt
mondta, mintegy utolsó parancsként – aminek az apostolok eleget is tettek. Noha már bizonys
formában vették Jézustól a Lelket, de várniuk kell a második szakaszra – Jézus által használt
kifejezéssel – a Szentlélekkel való megkeresztelkedésre.
Lukács az Apostolok Cselekedetei elején részletesebben idézi fel a Megváltó parancsát:
„Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és
tanítani, mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek
által az apostoloknak, kiket választott vala magának. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által
meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára
tartozó dolgokról. És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből,
hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: hogy János ugyan
vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.
Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é
helyre az országot Izráelnek? Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy
alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett. Hanem vesztek erőt,
minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az
egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig És mikor ezeket mondotta,
az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.”. (Csel. 1.1-9)
Pünkösdkor jött el a tanítványokhoz a Szentlélek új felhatalmazással, mennyei erővel
ruházva fel a tanítványokat az előttük álló szolgálathoz.
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy
hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol
ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És
megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta
nékik szólniok” (Csel. 2.1-4).
Mi a különbség tehát a két szakasz között? A továbbiakban az első szakaszt, amit a
tanítványok Jézus feltámadása után kaptak, és ami a vízkeresztséghez is köthető, amit akkor
bizonyosan megkapunk, a Szentlélek vételének fogom nevezni, a másodikat Jézus
meghatározása szerint pedig Szentlélek keresztségnek.
Mire való a Lélek keresztsége és mire nem? Jaj de jó, mondhatnánk, hát betöltekezem
Lélekkel és jó ember leszek… Nos, a leírásokból úgy tűnik, hogy a Szentlélek-keresztség
alapvetően nem a jellem megjavítására van, hanem a szolgálatra. A vízkersztség mint jel azt
mutatja, hogy a Lélek vételével megkaptuk mindazt, ami a keresztény győzelemhez és a
jellem megtisztításához szükséges lehet. Mire a pünkösd napja eljött, „mindnyájan
egyakarattal együtt voltak‖ (Csel. 2.1) Azokról a tanítványokról beszélünk, akik három és fél
éven át szinte mást sem tettek, mint újra és újra felülbírálták Jézust, akik abszolút tekintélynek
látták Júdást, és akik folytonosan azon vetélkedtek, hogy ki a nagyobb. Ezek a tanítványok a
Lélek vétele után néhány héttel már egy akaraton voltak – mi ez, ha nem a Lélek munkája?
Az apostolok megbánták a bűneiket, tévedéseiket, elrendezték egymás között – egy akaratra
jutottak, és ezután megérkezett a Lélek mint Krisztus ígérete, ami mennyei erővel ruházta fel
őket a tanúságtevéshez.
Azonban nem minden esetben volt úgy, hogy élesen elkülöníthető lett volna a Szentlélek
vétele és a Lélekkeresztség. Egy alkalommal egyszerre történt mindkettő – a Lélekkel
betöltekezés kísérőjelenségei is azonnal megjelentek.
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Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala
e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt
mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők
nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: Vajjon eltilthatja-é valaki a
vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is? És
parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon
náluk néhány napig. (Csel. 10.44-48)
„A Szentírás leírja, hogy "mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt
valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle
mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok." (ApCsel 2:1-4) Isten kész ugyanezt az áldást
ránk árasztani, ha komolyan kérjük.
Miután kitöltötte Lelkét a korai tanítványokra, az Úr nem zárta be a mennyei
erőforrást. Mi is megkaphatjuk áldásainak teljességét. A menny telve van Isten kegyelmének
kincseivel, és akik hittel jönnek Istenhez, igényelhetik mindazt, amit Ő megígért. Ha nem
kaptuk meg ezt az erőt, az lelki levertségünk, közönyünk és tunyaságunk miatt van. Törjünk
hát ki a külsőségekből, és támadjunk fel halott állapotunkból!‖ (Ellen. G. White: A Szentlélek
eljő reátok, 23. oldal)
„Ó, milyen nagy szükségünk van Isten jelenlétére! Minden munkás imájának fel
kellene szállnia Istenhez a Szentlélek keresztségéért. A csoportoknak össze kellene gyűlniük,
hogy különleges segítséget és mennyei bölcsességet kérjenek Istentől, hogy Isten népe
megtudja, hogyan tervezze, készítse elő és végezze el a munkát. Az embereknek
különösképpen azért kellene imádkozniuk, hogy Isten válassza ki eszközeit és Szentlelkével
keresztelje meg misszionáriusait.
A tanítványok tíz napig imádkoztak, mielőtt a pünkösdi áldást megkapták volna. Egy
értelemre kellett jutniuk abban, hogy mit jelent hatékony imát felajánlani az Úrnak, mind
közelebb és közelebb kerülni Istenhez, megvallani bűneiket, megalázni szívüket előtte, hit
által Krisztust szemlélni és átváltozni az Ő képmására. Amikor az áldás valóban megérkezett,
betöltötte az egész helyet, ahol összegyűltek; s a tanítványok erővel telve elindultak, hogy
hatékony munkát végezzenek a Mesterért.
Nekünk is ugyanilyen komolyan kellene a Szentlélek kitöltetéséért imádkoznunk, mint
ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik abban az időben szükségük volt a
Lélekre, nekünk ma sokkal nagyobb szükségünk van rá. Az erkölcsi sötétség szemfedőként
borítja be az egész földet. A hamis tanok minden válfaja, eretnekségek és sátáni csalások
vezetik félre az emberek elméjét. A Lélek és Isten hatalma nélkül hiábavaló lenne
munkánk, hogy bemutassuk az igazságot.‖ (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 151.
oldal)
Két fontos dolgot szükséges e ponton kiemelnünk: ha valaki még nem részesült a Lélek
keresztségében (hasonlóan az apostolok pünkösdi tapasztalatához ) ez semmiképpen nem
mentség a széthúzásra, testies viselkedésre a szeretetlenségre, önzésre és még sorolhatnánk.
Ha a gyülekezeteink lelki mélyponton vannak, ennek nem Isten az oka, hogy visszatartana
bármilyen áldást. Isten szándéka nyilvánvalóan az, hogy teljességgel betöltse a híveit a
Lélekkel, ám ha ez még nincs is itt, ez nem jelenti azt, hogy Isten nem szereti az övéit, nem
jelenti az üdvösség elvesztését sem. A Lélek első vételével is megkaptunk mindent, ami a
győztes élethez szükséges a mai napon. Az őskeresztény korszakról ezt írta Jelenések könyve:
„kijött győzve, hogy győzzön”. Volt egy első, belső győzelem, mint alap, s utána a
kijövetelhez, a világméretű győzelemhez volt szükség a Szentlélek keresztségére. Egyrészt
tehát nem kell feladnunk az üdvösség reménységét a Lélekkeresztség esetleges hiányában
(vagy nincs jogunk ezt elvitatni másokról), másrészt viszont vágyakozunk kell rá, és kérnünk
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Istent, hogy töltsön be a Lelkével, mert a szolgálatunk enélkül töredék eredményekez hozhat
csak.
A másik kiemelendő kérdéskör pedig az, hogy a Lélek pünkösdi kitölttetése még a korai
eső időszaka, nem a késeié. Pillanatnyilag a korai eső idejében élünk, mivel Isten nem vonta
vissza a Lelkét, de még nem a késeiben, amikor „Isten országának … evangyélioma
hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mát.
24.14). Nem kell tehát azt gondolnunk, hogy a Lélekkel való betöltekezéssel megvárhatjuk a
nagy evangéliumhirdetést, másik oldalról pedig nem is szabad félnünk, hogy ha
betöltekezünk, akkor hamarosan lezárul a történelem. „Monda pedig nékik [Jézus]: Nem a ti
dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy
Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.”
(Csel. 1.7-8)

A Lélek az egyház vezetője
Vajon miért került bele a Bibliába az Apostolok Cselekedetei? Mivel ez a könyv a
gyakorlatban megmutatja, hogy milyen is az, amikor a Szentlélek vezeti az ő népét – nem
hagyományok, nem pusztán tanok és/vagy igazságok, nem emberi elgondolások, hanem az
Élő Isten személyesen. A Lélek kitöltetése után a hívők közösségét Isten szinte tapintható
jelenléte jellemezte, s az isteni vezetés maradéktalanul érvényesült, még akkor is, ha ez az
időszak sem volt problémáktól mentes (ld. Korinthus, vagy Diotrefész működése).
Ha Isten bűnből való (akár azonnali) szabadításáról beszélünk, vagy Isten vezetéséről az
életünkben, azok, akik már tapasztaltak hasonlót, örömmel hallgatják, akik nem, azok közül
sokan már a gondolatot is elvetik, gondolván, hogy ha én ilyet nem tapasztaltam még, az
nincs is. Nagyon vigyáznunk kell, hogy a magunk gondolatait, tapasztalatát vagy
tapasztalathiányát tesszük mércévé magunk és mások számára, vagy pedig az Isten Igéjét.
Egyetlen mérce adatott a számunkra, ezt pedig a Biblia. Ha az Ige népének gondoljuk és
nevezzük magunkat, akkor legyünk szívesek eszerint is cselekedni és gondolkodni. Ne
akadályozzon meg bennünket az objektivitásban az a tévképzet, hogy akkor minden más volt,
az apostolok nagy emberek voltak, mi pedig nem… Nos, az apostolok nagy emberekké lettek
a Lélek által, ez igaz. De egyszerű halászemberek voltak, akik – míg Jézus a Földön járt –
finoman szólva sem álltak hivatásuk magaslatán. Folytonosan azzal voltak elfoglalva, hogy
versengtek, hogy ki a nagyobb, újra és újra felülbírálták a Mesterüket, míg végül Péter
átkozódva és esküdözve tagadta meg a Messiást (ma a kocsmapultnál szebb mondatok
hangzanak el valószínűleg), míg a többiek elfutottak a bajban – János apostol úgy futott, hogy
az üldözői kezében hagyta, ami rajta volt. De ilyenek maradtak? Nem. A Lélek kitöltetése
után új embereket láthatunk bennük – ha ismertük is eddig őket test szerint, most már nem
úgy ismerjük őket23. Példájuk éppen azt mutatja, hogy milyen nagyszerű dolgokat tud
elvégezni Isten az ő Lelke által az emberben. Sem nem jobb, sem nem rosszabb a helyzetünk,
mint az övék volt. Ugyanolyan átlagemberek voltak, mint mi – az egyetlen kérdés akkor is az
volt, és ma is az, hogy hajlandó-e az ember engedni Istennek? A tizenegy engedett, Júdás
nem. Az Apostolok Cselekedetei az ezeken az egyszerű, de már Lélekkel felvértezett
embereken keresztül mutatja be Isten munkáját a népek javára és üdvösségére. És Isten
munkája lényeg.
Mindjárt a Lélek kitöltetése után a harmadik fejezetben már egy gyógyulásról van szó –
Péter és János által Isten meggyógyított egy sánta embert. Vajon Péterben volt hatalom és erő,
23

2 Kor. 5.16
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ami ezt megcselekedte? Vajon önmagától találta ki ezt, próba-szerencse alapon, vagy a
Szentlélek szólt a szívéhez, hogy mi fog következni? Péter Istenre irányította minden
hallgatója figyelmét… Vajon azt a következtetést kell-e levonnunk, hogy akkor ez lehetséges
volt, de ma már nem? Hogy miért nem történik, arra kereshetjük a választ, de ha még a
kérdéssel sem állunk szóba, akkor az áldásoknak még a lehetőségét is elveszítjük.
Nem sokkal ezután, az ötödik fejezetben Anániás és Safira történetét olvashatjuk. A
hívők (nem kötelező hanem önkéntes jelleggel) eladták a tulajdonaikat, és a pénzt vagy
egészben, vagy részben az Úrnak és a közösség javára ajánlották fel. A házaspár eladta a
földjét, és egy részét letette az apostolok lábaihoz. Nem is lett volna semmi baj, ha nem
hazudják azt, hogy ez az egész összeg. Hamarosan kiderült, hogy sajnos nem kaphatja meg
senki egyszerre a dicsőséget és a harminc ezüstöt24. Mindenki azt tehet a pénzével, amit akar,
de Istennek hazudni nagyon veszedelmes dolog, amint ez azonnal ki is derült. Vajon honnan
tudhatta Péter, hogy hazudtak, ha nem a Szentlélek jelentette meg neki? Az Úr egy elrejtett
dolgot jelentett meg neki a jelenből. Pál ezt írta a Korinthusiaknak: „De ha mindnyájan
prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől
megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arcra borulva
imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek” (1 Kor. 14.24-25).
Ez az isteni jelenlét egyesek számára félelmetes, mások számára vonzó volt: „Az
apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egyakarattal mindnyájan a
Salamon tornáczában valának. egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni: hanem
a nép magasztalá őket; hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint
asszonyoknak sokasága” (Csel. 5.12-14).
Azt láthatjuk tehát a történetből és a korinthusi levél idézett szakaszából, hogy a
prófétálás nem csupán tanítást jelent az újszövetségi korban sem, hanem a Lélek által, isten
akaratából rejtett dolgok megjelentését is. Természetesen a Lélek nem indiszkrécióból teszi
ezt, hanem az egyén, a közösség és Isten ügye javára. S hogy a jövőről is adhat kijelentést
Isten az Újszövetség korában – a prófétai lelki ajándék részeként –, annak ékes bizonyítéka
Pál apostol jeruzsálemi utazásának előzménye.
„Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ővele voltunk, érkeztünk Czezáreába; és
bemenvén a Filep evangélista házába, ki ama hét közül való volt, ő nála maradtunk. Ennek
pedig volt négy szűz leánya, a kik prófétáltak. Mialatt pedig mi több napig ott maradtunk,
alájött egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus. És mikor hozzánk jött, vette Pálnak az
övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, a
kié ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.”
(Csel. 21.8-11)
A Szentlélek vezetése, amint láttuk, kézzelfogható volt - a Lélek munkálkodott és szólt.
„Voltak pedig Antiókhiában az ott levő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás
és Simeon, ki hivattatott Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a
negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak
és bőjtölének, monda25 a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára,
a melyre én őket elhívtam. Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették,
elbocsáták őket” (Csel. 13.1-3). „Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál
ehhez a szekérhez!” (Csel. 8.29) „És a míg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a
Lélek: Ímé három férfiú keres téged: nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül
menj el ő velök: mert én küldöttem őket” (Csel. 10.19-20).
Bármilyen jók is legyenek az elveink és szabályaink, nagyon sok esetben szükség van
ezzel együtt arra, hogy a Lélek tanácsoljon és vezessen az adott helyzetben. Hogy a
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Jézus elárulásának díja.
epó: beszél, mond, szól, elbeszél; kijelent, parancsol; kérdez; nevez
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gyülekezet egyébként mennyire látta volna alkalmasnak vagy kevésbé alkalmasnak Sault és
Barnabást a munkára, azt nem tudom – de ha a Lélek jelent ki egyértelműen egy dolgot, a
hívőnek és a közösségnek nincs más feladata, mint az engedelmesség.

Hittetek is
Mi a hit? A görögben „pisztisz‖, azaz bizalom. Nyilvánvalóan része a hitnek egy
eszmei, gondolati megismerés is, hiszen tudnom kell, kiben bízom, kiben hiszek. A hit
bizalom Krisztusban, hogy ő meg tudja tenni értem azt, amit én magamért nem. Nem csak
elméleti ismeret tehát, rábólintás egy igazságra, hanem egyfajta folyamatos alapállás:
Krisztusra tekintek, benne bízom, teret adok Neki, ebből következően a negatív oldalról
viszont nem engedem, hogy elveszítsem a bizalmamat Benne, csüggedjek, vagy hátat
fordítsak Neki. Gyakran elhangzik, hogy tekintsünk Krisztusra. De mit jelent őrá tekinteni, ha
nem azt, hogy úgy tekintek rá, mint egyetlen reménységemre?
Pál azt mondja, hogy a hit a nem látottakról való meggyőződés, és bizonyosság abban,
amit remélünk. (Zsid. 11.1). Az Isten munkálja bennünk, hogy bízni tudjunk Benne, tehát
kegyelmi megnyilvánulás az Isten részéről, gyakorlati oldalról nézve a hit a mi döntésünk. A
hit egyszerű döntés.
Az Ige ébreszt hitet, ami a megtestesült kegyelem, aminek a befogadása csoda, és
teremtő hatalom az Isten részéről – de kérdés, hogy én hogyan reagálok erre. Hittel fogadtame a beoltott igét? (Jak. 1.21) Hiszem-e, hogy amit Isten Igéje mond, az igaz – vagyis egészen
egyszerűen úgy van, igazság, valóság és pont. Ha azt olvasom, hogy „aki krisztusban van új
teremtés az‖, ha az Ige azt mondja, hogy Krisztus lakik hit által a szívetekben – a tiédben is,
mit mondasz? Ámen, vagy á, nem?
El kell döntenünk, hogy hiszünk vagy nem hiszünk. Elfogadom, amit az Isten Igéje
mond, vagy nem fogadom el – ez rajtam áll.
Látod magad, milyen vagy, nyomorúságodat, tökéletlenségedet – de Isten a hitre hívott
el! Ha abból indulunk ki, ami látható, olyanok is leszünk. Ha csak magadra nézel,
lekorlátozod Isten hatalmát benned. Akkor ott vannak a határok, ahol te végződsz. De ha
Krisztusra nézel, azt a határt kell látnod, ami őbenne van – ha hiszel, akkor neked ugyanott
vannak a határaid, ahol Neki, ha ő benned van. Hol a határ Krisztusban? Nagyobb, aki
bennetek van, mint aki a világban van, mondja János apostol az első levele 4. fejezet 4.
versében. S azután: „Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot; és az a
győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a
ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!” (1 Ján. 5.4-5) És mindez nem azért és akkor van, amikor
érzem, hanem mert ezt Isten mondja, és az Ő szava igaz.
Azt mondják, sőt Jézus is mondta, hogy a hit hegyeket mozgat. De azt is tudnom kell,
hogy a hitemben önmagában semmilyen erő nincsen. Hiába hiszem, teljes szívvel, hogy tudok
repülni, ha lelépek a tízemeletes ház tetejéről a mélységbe, azonnal pontosan felmérhetem,
mekkora ereje van a hitemnek önmagában, a rendelkezésemre álló néhány másodpercben.
A hitben, a döntésben nincs önmagában való hatalom, vagy erő. Csak ajtónyitás
Istennek, és hogy elállok az útból, hadd cselekedjen Ő. Azért mozgat hegyeket, mert a
döntésed mögött van fedezet, maga Isten, aki megígérte, hogy a te hitedre Ő cselekszik. A hit
csak egy csekk – van amire van fedezet, van amire nincs. Ha Istennek ígérete van a hited
tárgyára, akkor Ő maga a fedezet, és ennél biztosabb háttér nincsen.
„Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne
bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre
méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai
rettentettek engem. A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben
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az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallotta templomából, és
kiáltásom eljutott füleibe. Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak;
és megindultak, mert haragra gyúlt. Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz; izzó szén
gerjedt belőle. Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt. Kérubon haladt és
röpült, és a szelek szárnyain suhant. A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét
felhők és sűrű fellegek. Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén. És
dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső hullt és eleven szén. És
kibocsátá nyilait és elszéleszté azokat, villámokat szórt és megháborította azokat. És
meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a világ fundamentomai; a te feddésedtől,
Uram, a te orrod leheletének fuvásától. Lenyúlt a magasból és felvett engem; kivont engem
nagy vizekből. Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, a kik
hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én
támaszom. És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem” (Zsolt.
18.3-20).

81

„…az ő dicsőségének magasztalására…” (Eféz. 1.11-13.)
Figyeljük meg, hogy Pál apostol az efézusi levél egy mondatán belül (mivel a fejezet első
tizennégy verse egyetlen körmondat a görögben) háromszor is utal Isten dicsőítésére,
mintegy felszólítva minket erre. „Kegyelme dicsőségének magasztalására, a mellyel
megajándékozott minket ama Szerelmesben” (Eféz. 1.6). „Hogy legyünk mi magasztalására
az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban” (Eféz. 1.12). „Aki záloga a mi
örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására”
(Eféz. 1.14).
Először az Atya dicsőségének „közhírré‖ tételéről beszél, aztán a Fiúéról, végül a
Lélekéről. Ez azon túl, hogy a Szentháromság minden személyét sorra veszi, ami
teológiailag is jelentős - leírva megmentő munkájuk kifejezetten rájuk vonatkozó területeit
- Isten iránti hálára és Isten magasztalására készteti az olvasót, mintegy természetes
következményeként a kegyelem megismerésének és elfogadásának. Természetes
következmény is, ugyanakkor kötelességnek is nevezhetnénk, bár nyilván életidegen dolog
lenne az örömöt és a hálát megparancsolni annak, aki sem nem örül, sem nem hálás. De ha
látjuk Isten nagyságát és irántunk való felfoghatatlan jóságát, nem lesz nehéz, vagy teher
Istent magasztalni.
Ha feltennénk a kérdést, hogy hol van Isten, hol érhető el, hol léphetünk vele
kapcsolatba, sok mindent mondhatnánk, de vajon eszünkbe jutna-e a 22. zsoltár, hogy
„Izrael dicséretei között‖ lakozik az Úr? „… te szent vagy, aki Izráel dícséretei között
lakozol. Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak és
megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg‖ (Zsolt. 22.4-6)
„Imádkozz, imádkozz buzgón és szüntelenül, de ne feledkezz meg a dicséretről.
Helyénvaló, hogy Isten minden gyermeke igazolja Isten jellemét! Magasztalhatod az Urat;
rámutathatsz a fenntartó kegyelem hatalmára. Az emberek sokasága nem méltányolja Isten
szeretetét, sem Jézus isteni könyörületét. Ezrek akadnak, akik lenézik még a megváltás
tervének páratlan irgalmát is. A nagy üdvösség részeseinek egyetlen csoportja sem ártatlan
ebben. Nem ápolják szívükben a hálát. Pedig angyalok kívánnak betekinteni a megváltás
tervébe. Ez lesz a megváltottak tanulmányának tárgya és dicséneke az örökkévalóság
szakadatlan korszakain át. Nem érdemli-e meg már most elmélyült gondolatainkat és
kutatásainkat? Nem kellene-e Istent dicsérnünk szívünkkel, lelkünkkel, szavunkkal? "Adjatok
hálát az Úrnak a kegyelemért, és az emberek fiai iránti csodadolgaiért!" …
Istentiszteleteinkben túl sok a formaság. Azt kívánja az Úr, hogy a Szentlélek villanyozza föl
igehirdetőit, s hogy a nép, mely hallgatja őket, ne üljön álmos közönnyel, vagy fásultan maga
elé meredve, válasz nélkül hagyva az elmondottakat. Ennek a közönynek a hitetlenekre tett
benyomását mindennek nevezhetjük, csak kedvezőnek nem. Ezekből az élettelen,
figyelmetlen hitvalló keresztényekből nem hiányzik a nagyravágyás, a buzgalom, amikor
világi ügyek kerülnek napirendre. De az örök fontosságú ügyek nem hatnak mélyen rájuk.
Istennek hírnökein keresztül szóló hangja kellemes zene talán fülünknek, mégsem szívlelik
meg figyelmeztetéseiket, feddéseiket és bátorításaikat. A világ lelkülete megbénította őket.
Isten szava ólommal telt fülekre és kemény, érzéketlen szívekre hullt. A gyülekezetek
legyenek éberek és tevékenyek. Támogassák Krisztus szolgáit, segítsenek nekik a
lélekmentésben. Ahol világosságban jár a gyülekezet, ott vidám és szívből fakadó válaszok
csendülnek föl, ott hangzanak majd az örömteli dicséret szavai. ‖ (Ellen. G. White: A
Szentlélek eljő reátok, 334. oldal).
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„Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni
gyönyörűséges és illendő dolog!” (Zsolt. 147.1) „E földnek országai mind énekeljetek
Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak!” (Zsolt. 68.33) „Énekeljetek az Úrnak új éneket;
énekelj az Úrnak te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek
napról-napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet
között az ő csodadolgait; Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett”
(Zsolt. 96.1-4)
Dávid nagyon szépen és élő módon ír az Úr iránti hálájáról és a magasztalásról:
„Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen
Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz! Eljőnek a
népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert
nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül! Mutasd meg nékem a te
útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Dicsérlek téged
Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké! Mert nagy én rajtam a te
kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes sírból‖26. (Zsolt. 86.7-13)

Mi Isten dicséretének és magasztalásának célja: önmagam érzelmi
feltöltése vagy az Istenben való megerősödés?
Feleslegesnek, zavaró elemnek tekintjük az érzéseinket, vagy az élet, Isten teremtésének
szükséges részének?
Furcsa lenne az a házasság, ami pusztán a „szaporodjatok és sokasodjatok‖ elv alapján
állna, de érzelmi egység nem lenne a házasfelek között. Az érzelmek az életünkben
kísérőjelenségek, és nagyon helyes és szükséges, hogy ne irányítók legyenek, ne az
érzelmeink vezéreljenek minket. Ugyanakkor nem gépek vagyunk, hanem emberek, s többek
között éppen azért léteznek az érzelmek, hogy megerősítsék és teljessé tegyék az
azonosulásunkat, egységünket az adott dologgal vagy személlyel. A szeretet sem jó, ha megáll
a puszta elveknél, hanem ha a teljes, értelemmel és érzelemmel is bíró ember érzelmi
megosztottság nélkül tud odafordulni a másik ember felé és tenni érte. Ugyanígy az Isteni
iránti szeretet sem lehet pusztán elv, érzelmileg közömbös dolog, ami csak az elménkre van
hatással, a szívünkre egyáltalán nem. A „szív‖ a bibliában az ember belső világát jelenti,
amiben az értelem, a gondolkodásmód, a lelkiismeret jelen van, de mivel a teljes belső világot
írja le, nem hiányozhatnak az érzések sem. A biblia számtalan helyen szólít fel Isten
magasztalására – ez pedig lehetetlen közömbös szívvel. Jézus a nevezetes szakaszban, amikor
a legfőbb parancsolatokról beszél, ezt mondja: „Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A
második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Mát. 22.37-39).
Márknál ezt így olvassuk: „Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat” (Márk. 12.30). Lukács
így idézi fel: „Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és
teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.”
(Luk. 10.27). Mire következtethetünk a különbségekből? Jézus itt arról beszél, hogy az Isten
iránti szeretet a teljes embert kívánja, mindenestől. A második parancsolat, a felebaráti
szeretet pedig hasonló az elsőhöz: ugyancsak a teljes embert kívánja. A Biblia tud róla, hogy
nem kérubok és szeráfok vagyunk, sajnos előfordul, hogy az embert elfogja valamilyen harag,
26

Pontosított fordítás szerint.
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neheztelés stb. Lehet olyan élethelyzet, amikor nem tudok érzelmileg azonosulni azzal, akit
szeretnem kell - tulajdonképp mindenkit, még az ellenségemet is. „Ám haragudjatok, de ne
vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon” (Eféz. 4.26) – mondja Pál. Elfoghat minket
valamilyen negatív érzés: harag, düh, neheztelés, sértődés, de még így is elkerülhető a
vétkezés. Pál pedig arra szólít fel, hogy ha meg is történik ilyesmi, ezt az érzelmi
megosztottságot számoljuk fel még napnyugta előtt, tehát záros határidőn belül, ne engedjük
elburjánzani. Mondata idézet a 4. zsoltárból: „Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek
szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok!” (Zsolt. 4.5) A szeretet nem azt keresi, mi
a legkevesebb, amit adhat, hanem azt, hogy mi a legtöbb. A másik embernek pedig, legyen
akár ellenségem, akár barátom, nem tudom a legtöbbet adni, ha érzelmi megosztottság van
bennem: harag, neheztelés: éppen a negatív érzelmek akadályozzák meg a találékonyságot és
a végrehajtást is, gátolják le az egyébként jóra törekvő és elv szerint cselekedni kívánó embert
is.
Nem szabad átesnünk a ló túlsó oldalára, hogy a jó érzéseket keressük mindenáron,
egyfajta élményvallás irányába tolódjunk el, az Igével való foglalkozás elhanyagolásával, de a
másik véglet, az érzelmek tagadása vagy a tőlük való félelem is nagyon rossz irányba visz,
elsivárosodást eredményez.
Az érzelmi feltöltődés, ha szép a zene és kellemes, felemelő a hangulat, de az Istenben
való megnyugvás és megerősödés nincs mögötte, hamar elillanó lesz, és hamarosan újabb és
nagyobb adag feltöltődésre lesz szükség, hogy jól érezze magát az illető, egyre gyakrabban és
egyre nagyobb dózis, míg végül elérkezik a kiégés. Az Istenben való megnyugvás azonban
biztos alap, és tartós eredmény – emberek vagyunk, ezért szükséges ezt is meg-megújítani.
Isten dicsérete és magasztalása segít az éppen aktuális hiány helyreállításában: ha
érzelmileg kiégett vagyok, de azért a bizalmam megvan Istenben, akkor ebben tehet teljessé,
de fordítva is: ha érzelmileg rendben vagyok, Istenre tudja irányítani a figyelmemet,
gondolataimat. Pál a most elemzett levél vége felé erre hív fel: „…teljesedjetek be Szent
Lélekkel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben,
énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor
mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.” (Eféz. 5.18/b20)

Elegendő-e az udvariasságra törekvés? Az etikett szerinti magatartás-e a
kereszténység csúcsa?
„ A kereszténység becsületessé és udvariassá teszi az embert. Krisztus még üldözőivel is
udvarias volt. Hűséges követőiben ugyanez a lelkület jut kifejezésre. Figyeljük csak meg az
uralkodók előtt álló Pált! Agrippa előtt mondott beszéde őszinte udvariasságot és meggyőző
ékesszólást példáz. Az evangélium nem a világban szokásos merev udvariaskodásra buzdít,
hanem olyanra, amilyenre igazi jóindulat késztet.
Az illemszabályok szigorú betartása sem elég az ingerlékenység, a kíméletlen ítélkezés
és a modortalanság megfékezésére. Addig, amíg az "én" foglalja el az első helyet, nem
nyilvánulhat meg igazi jól neveltség. Szeretetnek kell a szívben lakoznia. Egy ízig-vérig
keresztény a Mestere iránti mélységes szeretetéből meríti tettei indítékait. Ebből a szeretetből
sarjad testvérei iránti önzetlen érdeklődése is. A szeretet kedvessé, jó modorúvá, illedelmessé
teszi az embert; arcát derűssé, hangját szelíddé és egész lényét finommá és emelkedetté
alakítja.‖ (Ellen G. White. A Nagy Orvos lábnyomán, Kapcsolataink c. fejezet)
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Küldetésünk betöltése függ-e a lelki alapállásunktól? A kívülállók
számára melyik lehet a vonzóbb – egy savanyú vagy egy örömteli
gyülekezet?

Csak a zsoltárokban több mint kilencven felszólítás van Isten dicséretére,
magasztalására, az Úrban való örömre is sok. Vajon milyen benyomása van a kívülállónak,
aki meglátogatja a gyülekezeteinket? Egészséges örömöt talál, vagy inkább úgy tűnik, hogy
a keresztény „minden napja bánat, és búsulás az ő foglalatossága?‖ (Préd. 2.24) Pedig
Dávid ezt mondja: „Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te
jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” (Zsolt. 16.11)
Természetesen, ha úgy látjuk, hogy nincs minek örülni, akkor ezt nem érdemes, sőt nem
szabad erőltetni. Vannak olyan élethelyzetek, amikor valóságosan lenyom bennünket a külső
vagy belső probléma. Nekünk, magyaroknak nemzeti karakterünk is a borúlátás és a
panaszkodás. De ha felemeljük a tekintetünket magunkról Istenre, mindig találhatunk örülni
valót, hiszen Isten és az ő kegyelme mindenkor méltó a dicséretre, és „ha e mi földi
sátorházunk el is bomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a
mennyben.” (2 Kor. 5.1.)
„ Sátán törekszik a vallásos életet komorrá, bússá tenni, hogy fáradságosnak és
nehéznek tűnjék fel. Ha pedig a keresztény életében a vallást ilyen színben mutatja be,
hitetlensége által Sátán csalását támogatja. Sokan, életútjukon gyakran foglalkoznak
hibáikkal, gyengeségeikkel, fogyatkozásaikkal, csalódásaikkal, és szívük csüggedt. Európai
tartózkodásom alatt egy ilyen lélektől levelet kaptam, melyben kétségbeesésében vigasztalást
kért tőlem. A levél vétele utáni éjjelen álmot láttam. Nagy kertben jártam, melynek
tulajdonosa körülvezetett mindenfelé. Én virágokat szedtem és kellemes illatukban
gyönyörködtem, amikor hittestvérem, akitől az említett levelet kaptam, és aki szintén
mellettem haladt, a jelentéktelen tövisekre figyelmeztetett, melyek útját állták. Szomorúan
állott ott és panaszkodott. Nem követte a vezetőt a helyes ösvényen, hanem a tövisek és
csalánok között botorkált ide s tova. "Nem szomorú-e - így panaszkodott -, hogy ezt a szép
kertet így elcsúfítják a tövisek és a csalánok?" A vezetőnk így felelt: "Ne vesződj a
tövisekkel, melyek csak megsebeznek! Szedd inkább a rózsákat, liliomokat és szegfűket!"
Nemde ti is szereztetek már életetekben szép tapasztalatokat? Vajon nem éltetek-e már át
olyan becses időszakokat, amikor szívetek örömrepesve köszöntötte Isten Lelkét? Ha
visszapillantotok a múlt eseményeire, nem jut-e sok drága és fenséges tapasztalat eszetekbe?
Nem állnak-e Isten ígéretei - nyíló virágokhoz hasonlóan - életetek útján mindenütt?
Akarjátok-e szíveteket örömest betölteni szépségükkel és pompájukkal?
A tövisek és csalánok csak megsebeznek és fájdalmat okoznak; s ha ezeket gyűjtitek és
másoknak is adjátok, megvetitek Isten javait, és másokat is távol tartotok az élet útjától.
Nem bölcs dolog, ha állandóan a múlt szomorú emlékeire gondolunk, ha az élet
csalódásait és igazságtalanságait idézzük emlékezetünkbe, ha mindaddig beszélünk róluk és
panaszkodunk, amíg csüggedés vesz rajtunk erőt. Az elcsüggedt lelket sötétség veszi körül,
mely kizárja szívéből Isten világosságát, és mások életútjára is árnyékot vet.‖ (Ellen G.
White: Jézushoz vezető út, Öröm az Úrban c. fejezet).
„ A rideg, napfénytelen vallás egy lelket sem vonz Krisztushoz. Inkább Sátán
csapdájába, a tévelygők lába elé terített hálójába űzi. Lehangoló élményeid helyett gondolj a
Krisztus nevében igényelhető erőre! Képzeleted ragadja meg a láthatatlan dolgokat!
Gondolataid terelődjenek Isten irántad való csodálatos szeretetének bizonyságaira! A hit
képes eltűrni a próbát, ellenállni a kísértésnek, elviselni a csalódást. Jézus a szószólónk.
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Minden a miénk, amit közbenjárásával megszerez számunkra.‖ (Ellen G. White. A Nagy
Orvos lábnyomán, Kapcsolataink c. fejezet)
„Ne legyen rólunk a világnak olyan benyomása, hogy a keresztények bús, örömtelen
emberek. Ha tekintetünket Jézusra szegezzük, meg fogjuk látni a könyörületes Üdvözítőt,
akinek arcáról fény árad ránk. Ahol az Ő Lelke uralkodik, ott béke lakozik. Ott öröm is lesz,
mert nyugodt, szent bizalom él Istenben. Krisztus örvend, ha követői megmutatják, hogy bár
emberek, de az isteni természet részesei. Nem szobrok, hanem élő férfiak és nők. Az isteni
kegyelem harmatától felfrissült szívük megnyílik, és kitárul az igazság Napja előtt. A rájuk
áradó világosságot visszatükrözik másokra a krisztusi szeretettől fénylő tetteikben..‖ (Ellen G.
White: Jézus élete, A menyegzői ünnepségen c. fejezet)
Ellen White a következő szavakat a gyermekekkel kapcsolatban írta, de általános
alapelveket is magában foglal: „Ne tüntessétek fel hamis színben Jézust krisztustalan
jellemetekkel! Hideg, kemény magatartásotokkal ne tartsátok távol a kicsinyeket tőle! Sose
érezzék azt, hogy a menny kellemetlen hely lenne számukra, ha ti is ott lennétek! Ne adjatok
okot erre! Ne beszéljetek a vallásról úgy, mint a gyermekek számára érthetetlen dologról! Ne
tegyetek úgy, mintha tőlük nem volna elvárható, hogy Krisztust gyermekkorukban
elfogadják! Ne keltsétek bennük azt a hamis benyomást, hogy Krisztus vallása örömtelen
vallás, és hogy a Megváltó mellett le kell mondaniuk mindarról, ami az életet boldoggá teszi!‖
(Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán, A szolgálat napjai c. fejezet)

A győzelem és a dicséret
Krónikák 2. könyvében olvashatunk egy történetet Izrael megpróbáltatásáról, ami
teljesen párhuzamos a mi lelki küzdelmeinkkel és győzelmünkkel.
„És lőn ezek után, eljövének a Moáb fiai és Ammon fiai, és velök mások is az
Ammoniták közül, Jósafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljövének pedig a hírmondók, és
megmondák Jósafátnak, mondván: A tenger tulsó részéről nagy sokaság jön ellened
Siriából, és már Haséson-Tamárban vannak; ez az Engedi. Megfélemlék azért Jósafát, és az
Urat kezdé keresni és hirdete az egész Júda országában bőjtöt. Azért felgyűlének a
Júdabeliek, hogy az Úr segedelmét keressék, Júdának minden városaiból is jövének, hogy az
Urat megkeressék. És megálla Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetiben, az Úr házában az
új pitvar előtt; És monda: Oh Uram, mi atyáink Istene! nem te vagy-é egyedül Isten a
mennyben, a ki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és
hatalom, és senki nincsen, a ki ellened megállhatna. Oh mi Istenünk! nem te űzéd-é ki e
földnek lakóit a te néped az Izráel előtt, és nem te adád-é azt Ábrahámnak, a te barátod
magvának mindörökké? És lakának azon, és építettek azon a te nevednek szentséges
hajlékot, mondván: A mikor veszedelem jövend mi reánk, háború, ítélet, döghalál vagy
éhség, megállunk e házban előtted (mert a te neved e házban van) és a mikor kiáltunk
hozzád a mi nyomorúságainkban: hallgass meg és szabadíts meg minket. És most ímé az
Ammoniták, a Moábiták és a Seir hegyén lakozók, a kiknek földjén nem akarád, hogy
általmenjenek az Izráel fiai, mikor Égyiptom földéből kijöttek, hanem mellettök menének el
és nem pusztíták el őket; Ímé ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy
kiűzzenek a te örökségedből, melyet örökségül adtál nékünk. Oh mi Istenünk, nem ítéled-é
meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön.
Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. És a Júdabeliek
mindnyájan állanak vala az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben”
(2 Krón. 20.1-13)
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„Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára (ki Benája fia, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia vala,
és az Asáf fia közül való Lévita vala) az Úrnak lelke szálla, a gyülekezet közepette, És
monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király,
halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság
miatt; mert nem ti harczoltok velök, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velök! Ímé ők
a Czicz hágóján fognak felmenni, és rájok találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával
szemben. Nem kell néktek harczolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak
szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek
ellenök, mert az Úr veletek lesz. Akkor Jósafát meghajtá fejét a föld felé, s Júda és
Jeruzsálem lakói leborulának az Úr előtt és imádák az Urat. A Kéhátiták fiai közül és a
Kóriták fiai közül való Léviták pedig felállának, hogy az Urat, Izráel Istenét nagy felszóval
dícsérjék. És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának
onnan, megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók!
Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és
szerencsések lesztek! Tanácsot tartván pedig a néppel, előállítá az Úr énekeseit, hogy
dícsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén, és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert
örökkévaló az ő irgalmassága; És a mint elkezdették az éneklést és a dícséretet: az Úr
ellenséget szerze az Ammon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, a kik Júdára
jövének, és megverettetének” (2 Krón. 20.14-22).
„Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adának
hálákat; azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezék mind e mai napig. Megtére azért
Júdának és Jeruzsálemnek egész népe Jósafáttal, az ő fejedelmökkel egybe, hogy
visszamenjen Jeruzsálembe nagy örömmel; mert az Úr megvigasztalta vala őket az ő
ellenségeik felett. És bemenének Jeruzsálembe, lantokkal, cziterákkal és trombitákkal, az Úr
házához. És lőn az Istennek félelme az országok minden királyságain, mikor meghallották,
hogy az Úr hadakozott vala az Izráel ellenségei ellen. Megnyugovék azért a Jósafát
országa, és békességet ada néki az ő Istene minden felől” (2 Krón. 20.26-30)
„A Biblia azt mondja: „Az igaz ember hitből él‖. Isten igazsága „hitből hitbe‖
jelentetik ki (Róm 1:17). Semmi sem tudja jobban illusztrálni a hit munkáját, mint azok a
történetek, melyek „régen megírattak, a mi tanulságunkra..., hogy békességes tűrés által és
az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen‖ (Róm 15:4). Vizsgáljuk meg először
azt az ismert történetet, amit 2Krón 20-ban találunk. „És lőn ezek után, eljövének a Moáb
fiai és Ammon fiai, és velük mások is az Ammoniták közül, Jósafát ellen, hogy
hadakozzanak vele. Eljövének pedig a hírmondók, és megmondák Jósafátnak, mondván: A
tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Siriából, és már Haséson-Tamárban vannak;
ez az Engedi‖ (1-2. v.).
Ez a nagy sereg rémületet keltett a királyban és a népben, de arra a bölcs döntésre
jutottak, hogy „az Úr segedelmét keressék, Júdeának minden városaiból is jövének, hogy az
Urat megkeressék‖ (3-4. v.). Ezután Jósafát, mint a gyülekezet vezetője imádkozni kezdett.
Ez az ima méltó arra, hogy alaposan tanulmányozzuk, mert hitből fakadó ima volt, s
magában hordozta a hit győzelmének esélyét: „És megálla Jósafát Júda és Jeruzsálem
gyülekezeteiben, az Úr házában az új pitvar előtt, és monda: Óh Uram, mi atyáink Istene!
Nem te vagy-é egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain?
A te kezedben van az erő és hatalom, és senki sincsen, aki ellened megállhatna‖ (5- 6. v.).
Ez kitűnő imakezdet volt, mert a menny Istenének elismerésével kezdődött. „Mi
Atyánk ki vagy a mennyekben‖. Mit jelent ez? Ez az Isten, mint a menny Istene, a Teremtő.
Ebben az imában jelen van annak elismerése, hogy Istennek hatalma van a világ minden
országa, valamint a sötétség hatalmai felett is. Az a tény, hogy Ő a Teremtő, aki a
mennyben van, azt igazolja, hogy kezében nagyság és hatalom van, s ezért senki nem állhat
meg ellene. Az az ember, aki a szükség idején képes így kezdeni imáját, már maga mellett

87
tudhatja a győzelmet. Jósafát nemcsak az Isten csodálatos erejébe vetett bizalmát vallotta
meg, hanem igényelte is ezt az erőt magának, amikor azt mondta: „Mi Istenünk!‖
Eleget tett ezzel az Írás kívánalmának: „mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy
ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik‖ (Zsid 11:6). Jósafát ezután elbeszélte,
hogyan vezette be őket Isten erre a földre, és azt, hogy éppen azok a népek törtek rá,
akiknek földjét elkerülték a honfoglalás idején (7-11. v.). Majd így fejezte be imáját: „Óh
mi Istenünk, nem ítéled-é meg őket? Mert nincsen mibennünk erő e nagy sokasággal
szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi
szemeink‖ (12. v.). Mivel az Úrnak mindegy, hogy sokan vannak vagy kevesen, hogy van
erejük vagy nincs, de mivel szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát
megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak (2Krón 16:9), ezért
egyedül benne bizakodhatnak azok, akik szükségben vannak.
Jósafátnak és népének ez a magatartása összhangban volt az apostol tanácsával:
„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra‖ (Zsid 12:2). Ő a kezdet és a vég, és
kezében van minden hatalom mennyen és földön.
Mi volt az eredmény? Eljött a próféta, a Szentlélek erejével: „És monda: mindnyájan,
akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól
az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harcoltok
velük, hanem az Isten‖ (15. v.). Majd azt mondta nekik, hogy másnap induljanak el,
szálljanak szembe az ellenséggel, és lássák meg az Úr szabadítását. És most következik a
legfontosabb részlet: „És reggel felkészülvén, kimenének Tékoa pusztájára; és mikor
kiindulának onnan, megálla Jósafát és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben
lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő
prófétáiban, és szerencsések lesztek! Tanácsot tartván pedig a néppel, előállítás az Úr
énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a seregek előtt menvén, és mondják:
Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága‖ (20-21. v.). Igen különös módja
volt ez a harcbamenetelnek. Kevés hadsereg vonult így valaha is az ütközetbe.
De mi volt az eredmény? „És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr
ellenségeskedést szerze az Ammon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, akik
Júdára jövének, és megverettetének. Mert az Ammon és a Moáb fiai a Seir hegyén lakozók
ellen támadának, hogy őket levágnák és elvesztenék; és mikor mind elvesztették a Seir
hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. A Júda népe pedig méne
Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordulának: íme csak elesett holttestek
valának a földön, és senki sem menekült meg‖ (22-24. v.).
Ha kevés csapat volt, amely ilyen előőrssel indult a harcba, akkor az is igaz, hogy
kevés csapat kapott jutalmul ilyen győzelmi jelt. Ezért nem hiábavaló egy kis figyelmet
fordítani a hitbeli győzelem filozófiájának tanulmányozására, ahogy ebben a történetben
megnyilatkozott. Mire gondolhatott az ellenség, aki a számbeli fölényben bízott, amikor
meghallotta ezen a reggelen, hogy az izraeliták énekelve vonulnak ki? Arra, hogy az
izraeliták megerősítést kaptak valahonnan, s ezért értelmetlen megtámadni őket. Pánik tört
ki közöttük, s mindegyik a szomszédjában kereste az ellenséget. És nem volt igazuk, amikor
azt gondolták, hogy az izraeliták megerősítést kaptak? De igen! Mert, amikor az izraeliták
énekelni kezdtek, „az Úr ellenséget szerze az Ammon fiai, a Moábiták és a Seir hegyén
lakozók ellen‖. A seregek Ura harcolt ellenük, akikben bízott Jósafát és a nép. Erősítést
kaptak, és ha szemük megnyílt volna, Elizeus szolgájához hasonlóan látták volna, hogy az
ellenségnél többen vannak azok, akik őket támogatják. A lényeges pont azonban ez: amikor
az izraeliták az Urat kezdték dicsőíteni, akkor szerzett Isten ellenségeskedést ellenségeik
között. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hitük élő hit volt. Hittek az Úrban; más szóval, az
Úrra hagyatkoztak, és ez erőt adott nekik. Így bebizonyosodott náluk az Ige üzenete: „az a
győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk‖ (1Ján 5:4).
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Vonatkoztassuk most ezt a példát a bűn elleni harcra. Nagy kísértés ér bennünket, hogy
olyan tegyünk, amit nem tehetnénk. Gyakran legyőzött már ez a kísértés bennünket, ezért
tudjuk, hogy nincs elég erőnk vele szemben. De szemünk most az Úrra tekint, aki azt mondta
nékünk, hogy alkalmas időben segítségünkre siet a kegyelem trónjáról. Ezért segítségért
kezdünk imádkozni, és ahhoz az Istenhez fordulunk, aki úgy jelentette ki magát a Bibliában,
mint az ég és a föld Teremtője. Nem azzal kezdjük, hogy saját erőtlenségünk miatt
siránkozunk, hanem azzal, hogy örvendezve elismerjük Isten erejét. Miután ezt megtettük,
feltárhatjuk nehézségünket és gyengeségeinket. Ha előbb szólnánk gyengeségünkről és
csüggesztő helyzetünkről, akkor magunkat tennénk Isten elé. És akkor Sátán felnagyítja a
nehézségeket, sötétséget áraszt ránk úgy, hogy gyengeségeinken kívül semmit sem látunk. S
akkor lehetnek imáink buzgóak, küzdhetünk teljes erőnkkel, semmire sem jutunk, mert
hiányzik hitünk lényeges eleme: annak elismerése, hogy Isten olyan Isten, amilyennek
kijelentette magát. De ha Isten hatalmának elismerésével kezdjük, és azután mondjuk
el gyengeségeinket, akkor erőtlenségünket az Ő ereje mellé helyeztük, és az ellentét
bátorságot szül bennünk. Miközben imádkozunk, a Szentlélek eszünkbe juttatja Isten
ígéreteit. Lehet, hogy nem találunk olyan ígéretet, ami pontosan illene a mi helyzetünkre, de
megemlékezhetünk arról, hogy „igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus
Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket‖ (1Tim 1:15); és „adta önmagát a mi
bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi
Atyánknak akarata szerint‖ (Gal 1:4). És tudatában lehetünk annak, hogy ez minden ígéretet
magába foglal, mert „aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért
odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?‖ (Róm 8:32).
Megemlékezünk arról, hogy úgy szólhat a még nem létező dolgokról, mintha már léteznének.
Ezért Isten ígéretei olyanok, mintha már be is teljesedtek volna. Ezért, miután tudjuk, hogy a
bűntől való szabadulásunk megegyezik az Ő akaratával, úgy tekintünk a győzelemre, mintha
már elnyertük volna, és kezdünk köszönetet mondani Isten nagy és becses ígéreteiért. Amint
hitünk megragadja ezeket az ígéreteket, és valóságosaknak tekinti őket, csak egyet tehetünk:
dicsőítjük Istent csodálatos szeretetéért, s míg ezt tesszük, elménk elszakad a rossztól és
elnyerjük a győzelmet. Az Úr összezavarja az ellenséget. Dicsőítő énekeink azt mutatják
Sátánnak, hogy erősítést kaptunk, és miután már megismerte annak az erőnek a nagyságát,
amit Istentől kaptunk, semmit sem tehet ellenünk, ezért visszavonul tőlünk. Ezt mutatják az
apostol szavai is: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és
könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt‖
(Fil 4:6). (E. J. Waggoner: Krisztus és az ő igazsága, Győzelem hit által c. fejezet)
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Bevezetés Efézus 1.15-23-hoz
Eféz. 1.15:-23: „Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden
szentekhez való szerelmeteket, nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az
én könyörgéseimben; hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon
néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; és világosítsa meg
értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő
öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az Ő hatalmának felséges
nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet
megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára
a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és
minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: és
mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak
fejévé, mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.‖
Pál apostol újabb körmondatban folytatja a Megváltás himnuszát – ez az újabb mondat
az első fejezet tizennegyedik versétől a huszonharmadikig tart. Ebbe belefoglalja a
gyülekezetet is, mint Isten megváltói szeretetének látható gyümölcsét. Mindazokat az
áldásokat, amiket az Atya előkészített számukra Krisztus által, örök idők előtt, azt őt
elnyerték és élvezik.
Pál már utalt 1:10-ben arra, hogy az Atya mindent egyesíteni akar és fog Krisztus által
és Krisztusban, hogy „Isten legyen minden mindenben‖( 1 Kor. 15.28), ugyanaz az isteni élet,
ugyanaz a lelkület, szeretet uralkodjék majd egykor a teljes világegyetemben, ami a bűneset
előtt volt – Isten szeretete. Most arról is szól, hogy azok az áldások, amik egyéninek
nevezhetők (bűnbocsánat, fiúság stb) hogyan viszik tovább az egyént a közösségbe, Krisztus
testébe, ami az egyház, és ami látható, megfogható „előőrse‖ a majdani egybeszerkesztésnek.
Mert Krisztus testében ugyanannak a szeretetnek kell uralkodnia, láthatóvá lennie, ami a
Főben, Krisztusban van. Pál ebben a szakaszban már utal arra, hogy mennyire párhuzamos és
egybeszerkesztett, benne foglalt máris a hívők élete Krisztussal (1:19-20), ezt a témát viszont
a második fejezettől kezdi kifejteni részletesebben.27
A tizenötödik-tizenhatodik vers, az új mondat hálaadással kezdődik – hálaadással Isten
felé az efézusi testvérek hitéért és szeretetéért. Pál 1:4-ben már beszélt Isten tervéről, hogy az
Úr szentekké és vádolhatatlanná akarja tenni a Krisztusban hívőket szeretet által, most pedig
kimondja, hogy a gyülekezet ebben a szeretetben van, és hogy ő, mint lelki vezetőjük telve
van örömmel ezért. János apostol, szolgatársa így mondja ezt: „Nincs annál nagyobb örömem,
mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.‖ (3 Ján. 1.4)
Ez szinte felfoghatatlan magasság számunkra, de az apostol egyáltalán nem azt mondja,
hogy miután megvan a lényeg, megállhattok. Épp ellenkezőleg: a további megismerésre és
előrehaladásra buzdít, a folyamatos növekedésre, ami Isten nagyságának, áldása kincseinek
újabb és újabb megismerését, és ezzel együtt újabb és újabb örömöt jelent a hívők számára,
úgy az egyén, mint a közösség, Krisztus teste vonatkozásában.
Pál három területet említ az „értelem szemeinek‖ egyre szélesedő látótereként mint a
folyamatos növekedés alappilléreit:
- 1:18/b: „az Ő elhívásának a reménysége‖
- 1:18/c: „Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága‖
27

A második fejezetben érintett kérdést pedig, az „Isten hajlékának‖ fennállásához szükséges „kötőanyag‖
kérdését pedig a harmadikban, így látható, hegy egymásból következő kérdések láncolatára van felfűzve az
egész efézusi levél.
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1:19-23: „az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk‖

A 15-17. versből pedig a növekedés szabályszerű módját, ciklusait láthatjuk, amelyek
egymásból következnek, és egymást előre segítik:
1. megismerés, megértés
2. elfogadás, hit
3. alkalmazás, gyakorlat
Természetesen, ha bármelyik hiányzik, a növekedés megáll – a természet pedig arra
tanít, hogy az életben statikus helyzet nincs: ami nem megy előre, az visszafelé halad.
Az apostol, úgy tűnik, legnagyobb hangsúlyt arra helyezi, hogy milyen hatalmas „az Ő
hatalmának felséges nagysága irántunk‖ (1.19), mivel ezt részletezi a következő szakaszban.
Istennek az irántunk való hatalma a görögben a „dünamisz‖, ami hatalmat,
erőmegnyilvánulást, csodát jelent, s ez a hatalom irántunk „felségesen nagy‖ – hüperballó,
vagyis túlzó, mértéktelen, minden határon túli. E hatalom erejét Isten Krisztus
feltámasztásában mutatta meg. Az „erő‖ szó a „kratosz‖, amelynek jelentése: „erő, hatalom,
uralom, győzelem‖ – és a Biblia csak Istennel kapcsolatban használja. Ez az az ereje Istennek,
ami Krisztust kihozta a halálból, amellyel minden hatalmasság fölé rendelte őt, és amellyel a
Test, az Egyház Fejévé tette.
Ez az az erő, amely által mi is megállhatunk: „Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az
Úrban, és az ő hatalmas erejében. („kratosz‖)‖ (Eféz. 6.10)
A 23. vers így szól: Az egyház, a kihívottak közössége (ekklészia) „az Ő teste,
teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.‖ A teljesség a „pléróma‖, azt jelenti:
bőség, teljessség, gazdagság. S Krisztus az, aki e testnek a tagjait, akik meríthetnek ebből a
gazdagságból - sőt ez hatja át őket, mint a test részeit – tölti be, (pléroó: megtölt, teletölt,
teljessé tesz), teszi teljessé. Mindez a Testen belül van, ahol Krisztus a Fő.
„És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért‖ (Ján. 1.16).
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„…kijött győzve, hogy győzzön…” (Jel. 6.2, Eféz.1.15-16.)

Az őskeresztény kor mintagyülekezete
Eféz. 1.15-16-ban ezt írja Pál apostol: „Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr
Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek,
emlékezvén reátok az én könyörgéseimben…”
Pál apostol, az efézusiak lelki gondviselője elmondja nekik, hogy minden imádságában
hálát ad az Atyának, hogy az efézusi gyülekezet hitben jár és ebből következően, ezzel együtt
isteni szeretettel van minden szenthez, azaz Istenhez tartozóhoz, akik Isten számára
elkülönítettek – vagyis minden testvérhez. Itt a görögben azt olvashatjuk, hogy az efézusi
testvérek ebben az időszakban agapéval, azaz isteni szeretettel szerették egymást. Pál 53-57
között járt Efézusban, mondhatjuk, hogy ekkor alapította a gyülekezetet, bár ez így ebben a
formában nem teljesen igaz, viszont tény, hogy akkor állította pályára őket. Ugyanaz a
lelkület töltötte be Pál apostolt, mint a szeretett tanítványt, Jánost, aki így írt második
levelében: „Isten szeretetével igazán szeretlek benneteket! De nem csak én, hanem mindazok
is, akik megismerték az igazságot. Emiatt az igazság miatt szeretünk így benneteket. Igen, az
igazság miatt, amely bennünk él, és örökké velünk is marad. Kegyelem, irgalom és békesség
legyen velünk az Atya-Istentől és Fiától, Jézus Krisztustól. Ezeket az áldásokat az igazság és
az isteni szeretet által kaphatjuk meg. Nagyon megörültem, amikor gyermekeid között
olyanokat találtam, akik az igazság útján járnak, ahogy az Atya-Isten megparancsolta.
Kedves asszonyom, arra kérlek benneteket, hogy isteni szeretettel szeressük egymást
mindannyian! Ez a parancs nem új a számotokra, ezt már régóta tudjátok. Az isteni szeretet
azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. A parancs, amint azt kezdettől hallottátok, így
szól: az isteni szeretetnek megfelelően éljetek!”28 (2 János 1.1-6)
Az agapé az első szeretet, a legmagasabb rendű, amit az ember nem képes önmagában
generálni, hanem Istentől kaphatjuk meg. Ő maga a szeretet, és ha ő bennünk van, akkor va
meg vele együtt a szeretet is, a „Lélek által, aki adatott nékünk‖. Efézus hívői szeretetben
jártak, betöltötték a törvényt, Isten és emberek iránti odaadó szeretetben éltek és cselekedtek,
nem véletlenül választotta Jézus a Jelenések hét levelében is az őskeresztény korszak
jelképéül őket.

Jézus későbbi bizonyságtétele az efézusi gyülekezetről
Jézus Krisztus János apostolnak ezt a megbízást adta: „Írd meg, a miket láttál és a mik
vannak és a mik ezek után lesznek‖ (Jel. 1.19). A könyv az akkori jelen és a későbbi jövő
eseményeiről, lelki törvényszerűségeiről is szól. Az efézusi gyülekezetnek ezt az üzenetet
küldte Krisztus: „Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő
jobbkezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között: Tudom a te
dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és
megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak
28
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találtad őket; És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem
fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet [első, legkorábbi, kezdeti
agapédat, azaz isteni szeretetedet] elhagytad. … Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a
gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának
közepette van” (Jel. 2.1-4, 7)
Az első század végén tehát, amikor Krisztus kijelentést adott János apostolnak a
Jelenések könyvében, azokról „amik vannak és amik ezután lesznek‖, már sajnos változást
látunk a gyülekezet életében. Eddigre már a gyülekezet azt az agapé szeretetet, amiért még
Pál hálát adhatott, elhagyta, elveszítette, valamiképpen hátat fordított neki. Milyen sokat
mondó, hogy arról a gyülekezetről beszélünk, amelyre valóságosan kitölttetett a Szentlélek
teljessége! Sajnos nálunk, embereknél a ma áldásai nem jelentenek garanciát arra, hogy
később ne süllyedhetnénk le. Ha Salamon, aki pedig istenfélő volt, és a legbölcsebb az
emberek között, mégis bálványimádó lett hosszú időre, mennyivel inkább kell nekünk résen
lenni, és folyamatosan törekedni a Krisztussal való közösség fenntartására, még ha minden
áldást el is nyertünk eddig, amit csak lehetett!
Noha az efézusi gyülekezet – talán önmaga előtt is észrevehetetlenül – lesüllyedt, de
Jézus rámutat arra, hogy lehet győztessé lenni ebből az állapotból is. A reménység mellett
azért vegyük észre, hogy a látszólag kis dolog mennyire súlyos: vissza kell szerezniük, újra
kell részesülniük a hívőknek az először kapott agapé szeretetben, hogy győztesekké váljanak
újra – ha egyébként minden más rendben is van. Krisztus üdvösséget csak a győzteseknek ad,
ők pedig kiestek a győzelemből még akkor is, ha egyébként sok minden működött is az
életükben és a gyülekezet életében. „Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet,
és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak
mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; És terhet viseltél, és
béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.‖ Milyen elégedettek
lehetnénk, ha Krisztus a mai gyülekezeteknek csak fele ennyi dicséretet mondana! És mégis
baj volt - Krisztus ugyanis csak a győzőknek adja az üdvösséget. Az isteni szeretet nem egy
szorgalmi feladat, ami nem akkora baj, ha nincs, hanem a lényege mindennek, Isten
jelenlétének egyetlen bizonyítéka, amit Sátán nem képes hamisítani.
„Krisztus meghagyta tanítványainak, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan Ő szerette
őket. Ezzel bizonyítsák be a világ előtt, hogy Krisztus, a dicsőség reménysége, testet öltött
bennük. "Új parancsolatot adok néktek" mondotta -, "hogy egymást szeressétek; amiként én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." (Ján. 13, 34.) Midőn ezen szavak
elhangzottak, a tanítványok nem értették meg, de miután szemtanúi voltak Krisztus
szenvedéseinek, keresztre feszítésének, feltámadásának és mennybemenetelének; miután
pünkösdkor a Szentlelket elnyerték, felfogták Isten szeretetét, fogalmat alkothattak maguknak
arról a szeretetről, amellyel egymás iránt kellett viseltetniük: "Arról ismertük meg a szeretetet,
hogy Ő az életét adta érettünk; mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért."
A Szentlélek kiárasztása után a tanítványok széjjel jártak, hirdetni az élő Megváltót. Egyetlen
vágyuk: a lelkek üdve volt. Emellett megízlelhették a szentek közösségének szépségét is.
Egymás iránt tapintatosak, figyelmesek, önmegtagadók és az igazságért minden áldozatra
készek voltak. A mindennapi érintkezésben azt a szeretetet tanúsították egymással szemben,
melyet Krisztus parancsolt nekik. Ezt a szeretetet igyekeztek nyájas szavak és önzetlen
cselekedetek által, mások szívében is felébreszteni. Ezt a szeretetet, az új parancsolat iránti
készséges engedelmességet kell a hívőknek mindenkor kinyilvánítaniuk. Olyan bensőséges
összeköttetésben éljenek Krisztussal, hogy teljesíteni tudják összes követelményeit. Őket
választotta ki Isten, hogy életükkel dicsőítsék a Megváltó hatalmát, aki bűntelensége által
megigazította őket. Idővel azonban változás állott be. A hívők kezdték egymás hibáit
felfedezni. Miközben mások hibáira néztek, és bírálgatásba bocsátkoztak, szem elől
tévesztették a Megváltót és szeretetét. Kezdtek nagyobb jelentőséget tulajdonítani a
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külsőségeknek és nagyobb súlyt helyezni a hitpontokra, mint azok gyakorlására. Buzgók
voltak mások hibáinak megítélésében; eközben nem vették észre saját hibáikat. Így
hanyagolták el a Krisztus parancsolta testvéri szeretetet, de a legszomorúbb az volt, hogy
észre sem vették. Nem jutottak tudatára, hogy eltűnt életükből a boldogság és öröm, és hogy miután elzárták szívüket Isten szeretete elől - menthetetlenül a sötétségbe zuhannak. János
apostol azonban észrevette, miként tünedezik a testvéri szeretet az egyházból. Intette a
hívőket a gyülekezetben a szeretet állandó gyakorlásának szükséges voltára. Levelei újból és
újból kifejezésre juttatják ezt a gondolatot. Így ír: "Szeretteim, szeressük egymást, mert a
szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki
nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. Az által lett nyilvánvalóvá az
Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk
általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy ő szeretett minket
és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket
az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást."‖ (Ellen G. White. Apostolok története, Hű
tanúbizonyság c. fejezet)
„Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a
körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit” (Gal. 5.6)

Mi a győzelem ma?
Mi a győzelem? Ha feltesszük ezt a kérdést, nagyon sok válaszra gondolhatunk. A
győzelem az, ha nem követek el bűnt. Ha betöltöm az Isten törvényét, ha nem engedek a
kísértéseknek. Mindez igaz. A bűn a törvény áthágása az adott kísértésben, az éppen aktuális
élethelyzetben, amiről esetleg nem is tűnik fel első látásra, hogy mennyire komoly ez a dolog.
A bűn a törvény megszegése a Biblia definíciója szerint, a győzelem ennek az ellentéte, a
törvény betöltése – az pedig a szeretet (agapé). Mikor vagyunk győztesek? Ha az isteni
szeretet mellett döntünk, azt választjuk, és megéljük a Szentlélek által, aki adatott nekünk.
A győzelem a szeretet megélése az adott pillanatban. Amikor nem az emberi, hanem
az isteni életet nyilatkozik meg bennem, rajtam keresztül - vagyis az agapé szeretet. A
győzelem nem lesz valamikor, hanem a győzelem mindig most van – amikor szeretni
tudok, megélem a szeretetet a gyakorlatban. „Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel;
hanem cselekedettel és valósággal” (1 Ján. 3.18).
A győzelem nem más, mint a természetfeletti a természetesben. Az égi a földi között. A
világban az isteni – ami az is marad. A „testi‖ életben az isteni élet – nem csak felvillanása,
hanem világítása. „Ti vagytok a világ világossága‖ – mondta az aki maga a Győzelem. A
győzelem az isteni (nem emberi!) szeretet megélése az adott pillanatban. A pillanatokból
percek lehetnek, azok órákká állnak össze, napokká, évekké – így épül fel a győzelmes élet,
ami mindig a tiéd lehet: épp az adott pillanatban, amit megélsz. A győzelem nem a jövő,
hanem a most.
Az isteni szeretet amelyben járnunk kell nem következik az emberi természetből. Hiszen
„ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki” (Jób. 14.4). Ezt Istentől kapjuk, a Lélek bennünk
lakozása nélkül lehetetlen megélnünk. Isteni természet maga az agapé szeretet, és ez a Lélek
gyümölcse, nem emberi produktum. Ugyanakkor komolyan törekednünk kell arra, hogy
ebben járjunk, teljes szívvel alkalmazzunk a gyakorlatban. Sokszor teljesen természetes
módon működik ez, máskor azonban szembe kell szállnunk az emberi természetünkkel,
rutinnal a százszor bejáratott helyzetekben, amikor jogainkat érvényesítjük, „igazunk van‖,
amikor minden „annyira egyértelmű‖, de ha jobban megvizsgálnánk, ha az isteni szeretet

94
szem előtt tartanánk, kiderülne sokszor, hogy nem minden annyira egyszerű, mint amit mi
annak látunk.
Pál úgy határozta meg a kereszténység lényegét, hogy „Krisztus tibennetek van‖. A
győzelem tehát az, ha Krisztusban vagyok és ő énbennem, és ezért szeretetben maradok és a
szeretet is énbennem. A győzelem nem egy módszer, metódus, egy folyamat, hanem a
győzelem valaki: Jézus Krisztus.
Mennyire sokat mondó a szeretetből való engedelmességre József példája! Az Isten és a
másik ember iránt való szeretet fejeződik ki Potifárnénak adott válaszából: „Ő azonban
vonakodék s monda az ő ura feleségének: Ímé az én uramnak én mellettem semmi gondja
nincs az ő háza dolgaira, és a mije van, mindenét az én kezemre bízá. Senki sincs nálamnál
nagyobb az ő házában; és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivelhogy te
felesége vagy; hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vétkezném az Isten
ellen?” (1 Móz. 39.8-9) Nem azt mondta, hogy ha megteszem megbüntetnek, hanem hogy
egyszerűen nem tehetem meg ezt a gonoszságot, mikor tudom, mi a jó és helyes, és legfőképp
mert szeretem őket és hálás vagyok nekik, mind Istennek, mint a velem jót tevőnek.

Győztes élet
A győztes élet és az adott helyzetben való győzelem nem ugyanaz, noha összefüggnek
egymással.
Egyfelől a győzelem az adott pillanat kérdése, másrészt pedig győztes életről is
beszélhetünk, amikor valaki üdvösségre jut, az örök életre. A kettő között különbség van,
mégpedig az a különbség, ami a csata és a hadjárat között látható. A csata az adott idő
kérdése, a hadjárat egy folyamat. Valaki megnyerhet csatákat, végül mégis elveszítheti a
háborút – de ez fordítva is igaz: ha minden csatát elvesztesz is, de egyet nem, a döntő csatát,
akkor megnyerted a háborút. Van az adott pillanat szentsége, amikor Istenhez hűséges
maradsz, és van az életszentség, amit a hűség folyamatos fenntartását és fennmaradását
jelenti, ami egyben növekedés is. „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága,
mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig” (Péld. 4.18)
Miután Krisztus által szabaddá lettünk, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint
éljünk (Róm. 8:11-12), ez lehetővé teszi azt, hogy az adott percben győzzünk Általa, és azt is,
hogy ez a perc újra és újra megismétlődhessen, akár elbukás nélkül. Van lehetőségünk nem
vétkezni, de ha mégis megtörténik, van Szószólónk az Atyánál. „Én fiacskáim, ezeket azért
írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz
Jézus Krisztus‖ (1 Ján. 2.1). Emberből vagyunk, hústestben élünk Jézus második eljöveteléig,
ezért előfordulhat hogy a test késztetéseinek engedünk, az győzedelmeskedik a mi döntésünk
nyomán. Nem szükségszerű, nem elkerülhetetlen ugyan, hogy vétkezzünk, de mégis
megtörténhet. Ezért nem mondhatjuk, hogy most már elértem a szentséget, és soha nem
veszíthetem el, most már nem kell semmi továbbit tennem, megvan, megszereztem egyszer s
mindenkorra. Gyakran komoly küzdelmet kell vívnom önmagammal szemben ahhoz, hogy az
isteni szeretettel egyezően nyilvánulhassak meg, hogy ne adjak teret az ösztönös
ellenszenvnek, neheztelésnek, sértődésnek, haragnak, gyűlöletnek, önzésnek, stb., amelyek a
„test gondolatai‖. A test a Lélek ellen küzd, a Lélek a test ellen, és hogy mi történhet, azt
mindig én döntöm el, én választom – de a jót a Lélek által, vele együtt, az ő erejében
cselekszem, egyedül nem lennék rá képes.
Mit ír Ellen White az életszentségről?
„Az életszentség nem egy pillanat, egy óra, egy nap, hanem egy egész élet munkája.
Nem a boldog elragadtatás érzete által érjük el, hanem annak eredménye, hogy állandóan
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meghalunk a bűnnek és élünk Krisztusnak. Gyenge, időnkénti erőfeszítésekkel nem lehet
igazságtalanságokat jóvátenni, nem lehet a jellem átalakulását munkálni. Hosszas, kitartó
erőfeszítések, szigorú önfegyelem és kemény küzdelmek árán érhetjük el a győzelmet.
Sohasem tudhatjuk, milyen harc vár reánk holnap. Ameddig Sátán uralkodik, énünket meg
kell aláznunk, fojtogató bűneinket le kell győznünk. Amíg életünk tart, nincs megállás, nincs
olyan magaslat, melyre feljutva, elmondhatnánk: Teljesen célhoz értem. Az életszentség:
életfogytig tartó engedelmesség eredménye. Egyetlen apostol, egyetlen próféta sem állította,
hogy teljesen bűntelen. Emberek, akik Isten közvetlen közelében éltek, akik inkább
feláldozták életüket, mintsem tudatos bűnt kövessenek el, emberek, akiket Isten mennyei
világossággal és erővel tüntetett ki, valamennyien beismerték természetük bűnös voltát. Nem
bíztak a testben, nem állították, hogy igazak, szentek, hanem egyes-egyedül Krisztus
érdemeire, igazságosságára támaszkodtak.
Így tesz mindenki, aki Krisztust szemléli. Minél közelebb férkőzünk Jézushoz, minél
jobban felismerjük jellemének tisztaságát, annál világosabban látjuk, hogy milyen undorító a
bűn, és annál kevésbé hajlunk önmagunk magasztalására. Lelkünk állandóan Isten után
vágyódik; komolyan és őszintén beismerjük bűneinket és szívből megalázkodunk Előtte.
Keresztényi tapasztalatunk minden további lépésénél bűnbánatunk mélyül. Tudni fogjuk,
hogy alkalmasságunk egyedül Krisztusban rejlik, és valljuk az apostollal együtt: "Mert
tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó." "Nékem pedig ne legyen másban
dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett
a világ és én is a világnak." (Róm. 7, 18; Gal. 6, 14.) … Ha Krisztusban maradunk, ha
Isten szeretete lakozik szívünkben, akkor érzelmeink, gondolataink és cselekedeteink
összhangban lesznek Isten akaratával. A megszentelt szív összhangban él Isten
törvényének szabályaival. Vannak sokan, akik igyekszenek Isten törvényének
engedelmeskedni, de csak kevés békét és örömet élveznek. Ez a hiányuk onnan ered, hogy a
hitet nem gyakorolják. Életük sivár, mintha kiszáradt pusztaságban járnának. Keveset
igényelnek, holott sokat kívánhatnának, mivel Isten ígéretei korlátlanok. Ilyen hívők nem
nyújtanak helyes képet a megszentelt életről, mely az igazság iránti engedelmesség által
érhető el. Az Úr kívánsága, hogy valamennyi gyermeke boldog, elégedett és engedelmes
legyen. A hívők ezeket az áldásokat akkor nyerik el, ha hitüket gyakorolják. Hit által
kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága; megtisztítható minden foltja, helyrehozható
minden hibája; fejleszthető minden jó vonása.‖ (Ellen G. White: Apostolok története,
Átalakult élet c. fejezet).
Nem a boldog elragadtatás érzete az, ami jelezné, hogy az életszentséget elértük. Az
nem baj, ha időnként boldognak érezzük magunkat Isten jelenlétében, de ha az érzés
elenyészik időnként, attól még Isten nem távozik el. Az életszentség egy élet munkája, de nem
hosszában, hanem keresztben. Nem arról van szó, hogy a megszentelődést az életem végére
lehet csak elérni29, hanem azt, hogy ma átadom magam Krisztusnak, vele élek, és ebben
megmaradok azok által az eszközök által, amelyek Istentől erre adattak: imádság, az igével
való táplálkozás, bizalom, hit gyakorlása, „látni azt, aki nem látható‖30.
„A megváltás művében nincs kényszer. Nem alkalmaznak külső erőszakot. Isten
Lelkének befolyása alatt az ember szabadon megválaszthatja, kinek szolgál. A változásban,
amely beáll, mihelyt a lélek alárendeli magát Krisztusnak, a legmagasabb szintű szabadság
rejlik. A bűn kiűzése magának a léleknek a műve. Igaz, magunknak nincs erőnk, hogy
kitörjünk Sátán bűvköréből, de ha vágyunk a bűntől való szabadulásra, s nagy szükségünkben
rajtunk kívül álló és a miénket meghaladó erőért kiáltunk, lelki képességeinket a Szentlélek
29

Néhány évvel az efézusi gyülekezet „pályára állítása‖ után Pál már arról tett tanúságot, hogy az efézusi hívek
az isteni szeretetben járnak. János apostol pedig már az ifjaknak is azt írja, hogy legyőzték a gonoszt. (1 Ján.
2.13-14)
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isteni energiája hatja át, s ezek így engedelmeskednek az akarat parancsának és teljesítik Isten
akaratát.‖ (Ellen G. White: Jézus élete, Az élet világossága c. fejezet)

Hogyan leszünk győztesek?
János apostol meghatározása szerint: „valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is
cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség” (1 Ján. 3.4) – a törvény megszegése, áthágása. Mi a
törvény betöltése, vagyis a győzelem? „A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot.
Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet‖ (Róm. 13.10) – az isteni szeretet, az agapé.
Azt is tudhatjuk továbbá, hogy az örökölt természetünkben nincsen semmi jó, és nem is
képes rá, hogy magából kierőltesse vagy létrehozza: „mert tudom, hogy nem lakik én bennem,
azaz a testemben jó;” (Róm. 7.18). „Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki.” (Jób. 14.4)
Az újszövetség nyelvében, a görögben a bűn szó a hamartia. Ez eredetileg egy íjászati
szakkifejezés volt: a céltábla mellett álló kiáltott fel így, ha a versenyző elvétette a célt. E
kifejezés ment át aztán a vallási, majd az erkölcsi szóhasználatba, s ez adja vissza
leghűségesebben annak valódi tartalmát. A bűn: céltévesztés. János apostol ezt írja: „Valaki a
bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.‖ (1Ján 3,4)
Törvénytelenség: anomia (a törvény, a nomosz szóból, fosztóképzővel). Törvény nélküliség,
törvénytelenség, törvény áthágása, semmibe vétele. Az ember bűnös állapotában céltévesztő,
tetteiben mindig „mellé lő‖ a célnak, de el is vesztette a képességét arra, hogy „jó íjász‖
legyen, nem is képes eltalálni a táblát. Mi emberek mindannyian a „Rossz íjász‖ család tagjai
vagyunk. Nem látjuk a célt, reszket a kezünk és talán még az íjat is fordítva tartjuk.
„Genetikailag‖ vagyunk rossz íjászok, s ezen semmilyen emberi tréning nem segít.
A győzelem útjáról is ejtettünk már néhány szót, János apostol kijelentése alapján: „És
mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a
szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet
közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e
világban.” (1 Ján. 4.16-17)
A győzelemre nincs módszer. Egyszerűbb lenne, ha volna, de nincs. Mert a győzelem
nem egy metódus, egy folyamat, hanem a győzelem valaki, egy személy: Jézus Krisztus.
A mindenekben győztes, feltámadott Isten, aki a szívünkben lakik, él, kinyilvánítja
önmagát, hatalmát. Nekünk nem több idő kell a győzelemhez, hanem több Jézus. Nem több
erő, hanem több Krisztus – és ha ő itt van, akkor erő is van, és minden van, ami csak
szükséges az adott helyzetben. Ha ő megéli a maga életét, az agapé szeretetet bennünk, velünk
együtt, akkor a mi életünk ezt nyilvánítja ki, a világ felé, és akkor győztesek vagyunk – a
Krisztusban.
Aki az örökölt emberi természetéből kihozza az isteni szeretetet, az nagyobbat tesz, mint
az, aki kettéválasztotta a Vörös-tengert. Az emberi természetből istenit kihozni - erre még
Isten se képes. Az Ő megoldása az, hogy beköltözik oda, ahol az ő jelenléte híján csak halál
van – a mi szívünkbe. Beviszi azt, ami ott soha nem születhet meg, nem jöhet létre semmilyen
más úton: az isteni természetet, az isteni szeretetet.
Fogadd el az Isten irántad való szeretetét! Ez által leszel győztes, mert a befogadott
isteni szeretet továbbadása, az abban való járás a győzelem – a törvény betöltése.
„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát
elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az
Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi
bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást” (1
Ján. 4.9-11).
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Bármi történik velünk, vagy azokkal, akit szeretünk, „akár éljünk, akár haljunk, az Úréi
vagyunk.‖ (Róma 14.8). Bármi történjen, Isten a helyén van, és Ő a szeretet, az egyetlen igazi,
valóságos és tökéletes szeretet. Csak azt engedi meg, ami a javunkra van, még akkor is, ha az
pillanatnyilag talán nagyon is fájdalmas, ha porba sújtva érezzük magunkat. „Ha megöl
engem, akkor is benne bízom én!‖31(Jób. 13.15)
Isten felfoghatatlanul hatalmas módon szeret bennünket, és értékesek vagyunk az ő
szemében. Mi fejezi ki az értéket? Legtöbbször az ár, amit hajlandók vagyunk megadni
valamiért. Jó példa erre a bélyeggyűjtés. Egy bélyeg, anyagát tekintve nem érték. Egy
papírdarabka, némi festékkel. Vannak bélyegek, amik komoly értéket képviselnek, egy egy
pennys Mauritius jelenleg egymillió angol fontot ér. Egy levél, amin egy egypenny-s sárga,
és egy kétpennys kék ilyen bélyeg van, legutóbb kb. hatmillió svájci frankért cserélt gazdát.
És miért ez a nagy érték? Csak és kizárólag azért, mert valaki hajlandó ennyit fizetni érte.
Ezért értékes – a személy miatt, aki számára fontos, és kész bármilyen nagy árat fizetni érte.
Isten pedig megmutatta, hogy annyira fontosak vagyunk a számára, annyira értékesek,
hogy egy megdöbbentő árat hajlandó volt kifizetni értünk: saját életét. Önmagunkban,
anyagunkat tekintve nem vagyunk túlságosan nagy érték, de Istennek igen: „…az Istennek
szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus,
mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is
alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi
hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus
érettünk meghalt” (Róm. 5.5/b-8).

Mi az én részem?
Újra és újra felvetődő kérdés, hogy mi a mi részünk az üdvösségben, mi a mi dolgunk?
Hány százalék a része Istennek, és hány százalék az enyém? E második kérdésre a válasz, úgy
vélem az, hogy Istené száz százalék, abból, ami az ő része, és nekem száz százalék abból, ami
az enyém. Én biztosan nem fogom tudni elvégezni Isten munkájának egyetlen százalékát sem,
mivel a maga részét azért ő viszi véghez, mert ahhoz isteni hatalom szükséges – nekem pedig
ilyesmim nincs, és nem is lesz soha. Ellenben ami az én részem, azt pedig Isten azért bízta
rám, mert azt nekem kell csinálnom, és mivel ő bízta rám, ezért nem fogja helyettem
megtenni – éppen azért bízta rám, és nem önmagára. A Biblia Isten és ember
együttműködését tanítja, isteni és az emberi találkozását Krisztusban.
Az én részem elsősorban a hit: bizalom Istenben. „Az igaz ember pedig hitből él”
(Róma 1.17)
Ezzel együtt viszont, és éppen a hithez kapcsolódóan más dolgom is van – ez az
önuralom gyakorlása. Fontos leszögeznünk, hogy nem önuralom által válunk kereszténnyé, de
ennek híján viszont el is veszíthetünk mindent, fokról fokra, amit Isten nekünk akarna
ajándékozni.
Mi tehát az önuralom, mi az önmegtagadás a gyakorlatban? „Az önmegtagadás azt
jelenti, hogy akkor is uralkodunk magunkon, amikor a szenvedély akar felülkerekedni.
Ellenállunk annak a kísértésnek, hogy gáncsoskodó és zsörtölődő, akadékoskodó szavakat
szóljunk; türelmesek vagyunk azzal a gyermekkel, aki lassú felfogású, s akinek a viselkedése
bántó és próbára tevő. Vállaljuk a felelősségeket, bármikor, bárhol is áll módunkban, amikor
mások elbukhatnak, de nem a tapsért, nem valami célért, hanem a Mester kedvéért, aki
munkát bízott ránk, hogy azt rendíthetetlen hűséggel végezzük. Hallgatni, amikor
31
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dicsérhetnénk magunkat, s hagyni, hogy inkább más ajka dicsérjen meg. Az önmegtagadás:
jót tenni másokért, amikor hajlamaink arra indítanának, hogy magunkat szolgáljuk, a magunk
kedvtelésére tegyünk..‖ (Ellen G. White: Bizonyságtételek 4. kötet, 521. o.)
„… A valódi megszentelődés… nem kevesebb, mint naponként meghalni az énnek, és
naponként alkalmazkodni Isten akaratához..‖ (Ellen G. White: Életünk és munkánk 237.o.)
Az Ige sok helyen felhívja az embert, hogy törekedjék a jóra mindenkor. Ne az emberi
természet gondolatának engedjen, hanem hívja segítségül Istent a jó megvalósításához.
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.
Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül
rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a
ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr!” (Ésa 55,6-8)
„Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót,
pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.” (Ésa 1,17 )
„…válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, hogy szeressed az
Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed.”
(5Móz 30.19/b-20/a)
Az élő hit gyakorlásával egyidőben szükségünk van az önmegtagadás gyakorlására is.
„Megmutatták nekem, hogy ha Isten népe nem tesz erőfeszítéseket, hanem csak vár a
felüdülésre, hogy rájuk áradjon, eltörölje bűneiket és kijavítsa hibáikat; ha azt gondolják,
hogy majd megtisztítja őket testi és lelki gyengeségeiktől, és alkalmassá teszi őket a harmadik
angyal hangos kiáltásában való részesedésre, könnyűnek fognak találtatni. Isten erejét vagy
megújító hatalmát csak azok fogják megkapni, akik felkészültek rá, elvégezve azt a munkát,
melyet Isten rájuk bízott, vagyis megtisztították magukat testi és lelki gyengeségeiktől, és
tökéletes szentségre jutottak Isten félelmében.‖ (Ellen G. White: Bizonyságtételek I. kötet,
619. o.(angol))
Önmagunk megtagadása, az énünk halálba adása azt is jelenti, hogy tudatosan
szembehelyezkedünk mindazzal, ami a megromlott „én‖-ből, az önző természetből fakad. Az
önvizsgálatot, a döntést Isten nem teheti és teszi meg helyettünk, ez a mi részünk.
Amíg Isten világossága be nem világít a szívűnkbe, nem is látjuk, mennyi minden van
bennünk, az életünkben, ami azon az emberi természeten alapul, amelyet a bűneset óta
öröklünk. Ugyanazok a jellegzetességek bukkannak fel a mi életünkben is, csak sokkal
rejtettebben, mint amelyek a bűnbeesett első emberpár torzulásaiban megfigyelhetőek. Fel
kell ismernünk az életünkben ezeket a sajátosságokat, és tudatosan szembe kell fordulnunk
velük, hogy győzelmesek lehessünk. Pál apostol arról beszél, hogy „megerőtlenül a bűnnek
teste‖, amit úgy is fordíthatunk, hogy „tétlenné válik’, vagy „munkanélkülivé.‖ A
felmondólevelet nekünk kell kiállítanunk a személyes döntésünkkel, de hogy valóságban is
„munkanélküli legyen‖ a „munkás‖, ahhoz nagyobb hatalom kell, Isten Szentlelke, aki az
elbocsátott munkás helyére áll, s így a kapun kívülre helyezi azt. Így hiába dörömböl már,
csak akkor léphet be, ha újra beengedjük, akkor viszont „munkást cserélünk‖, s majdnem
ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk. Ha az „énünk‖ által akarunk cselekedni, Isten
Szentlelke visszavonul – nem mintha a hatalma nem lenne elég, hanem a mi személyes
választásunkat mindig tiszteletben tartja. Őszinték vagyunk-e Istennel, vagy még
imádságainkban is takargatjuk magunkat önigazságunkkal, mint ahogyan Ádám és Éva
megpróbált magán segíteni? Elismerem-e a teljes Istenre utaltságomat, vagy valamelyest
bízom a saját jóságomban, képességeimben, eddigi tetteimben? Menekülök-e elbújok-e az Úr
elől, akár még úgy is, hogy az érte végzett munkát teszem az Isten helyére? Sokan
elhanyagolják a személyes Isten-kapcsolatot, arra hivatkozva, hogy az Úrért dolgoznak. Kell
dolgoznunk Istenért, az emberekért? Természetesen. De ez sohasem mehet a lelki élet
rovására, mert akkor éppen azt a támogatást veszítjük el, amely nélkül a szolgálat értéktelen.
A Lélek jelenléte nélkül csak magunkra tudunk támaszkodni, így viszont Isten előtt a
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munkánk, áldozatunk nem lehet tiszta. Azt csak a Lélek által tudjuk Isten által is
elfogadhatóan véghezvinni, különben okvetlenül megrontja az „én.‖

Mire való az akaraterő és mire nem?
Akaraterőnk nem arra való, hogy legyűrjük a természetünket, mert az lehetetlen, hanem
ara, hogy addig a nagyon rövid ideig, amíg Jézust cselekedni engedjük, visszatartjuk gonosz
énünket. Eldöntjük, hogy nem akarunk engedni a kísértésnek és Jézusra bízzuk az egész
ügyet. Ez egyszerűnek hangzik, de kísértéstől függően nehéz és fájdalmas is lehet, erre
mondta Jézus, hogy "ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán
bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre" (Mk.
9:43). Ha valamilyen kísértés megragadja az óemberünket, szinte fizikai fájdalmat jelenthet,
hogy lemondjuk róla és szembehelyezkedjünk vele. Annyira megromlott állapotban van az
ember örökölt természete, hogy már az, hogy szembe kell helyezkednie ösztönös
kívánságaival, küzdelmet, erőfeszítést jelent számára. Önuralom tehát nem ahhoz kell, hogy
cselekedjek, hanem ahhoz, hogy ne én cselekedjem, hanem engedjem az Urat megnyilvánulni.
Amint készülődik a szív mélyén valami, ami az ösztönös természetből fakad, fel kell rá
figyelnem, döntenem kell, hogy én ezt nem akarom megtenni, és a Szentlélek fennhatósága
alá kell utalnom egész énemet, a helyzetet, amelybe kerültem. Ezt csak akkor tudom
megtenni, ha valóban beláttam, hogy „nem lakik én bennem, azaz a testemben jó‖ (Rm. 7:18),
és ha látom azt, hogy a bűn halálos veszedelem számomra. „Mert ha test szerint éltek,
meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Lélekkel megöldökölitek, éltek‖ (Rm. 8:13). Sokszor
már bele is esünk a rosszba, mielőtt felfigyelnénk rá. Ezért kell előre kérni az Urat, teljes
szívünkből, hogy a váratlan helyzetekben is legyen időnk, indíttatásunk Hozzá kiáltani.
Alapvető jelentőségű az, hogy hogyan viszonyunk a bűnhöz: vonzódunk hozzá, vagy
gyűlöljük. Amit gyűlölünk, arra jobban felfigyelünk, közeledését messziről is észrevesszük.
Jézust, példaképünket is az igazság szeretete és a bűn gyűlölése jellemezte. „Szeretted az
igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek
olajával a te társaid felett‖ (Zsid. 1:9). Hittel kérjük a megtarttatásunkat az Úrtól, s
megkapjuk, hiszen annak, aki fenntartja az egész világegyetemet, a mi porszem életünk nem
lehet probléma.
„Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a
bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: mert a ki meghalt, elszabadult a bűn alól.
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele” (Róm. 6.6-7)
Pál azt írta, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a „bűnnek
teste‖, vagyis a bennünk lakozó emberi természet. Nem lesz tehát semmivé egyszer s
mindenkorra? Az eredeti görög szövegben a „megerőtelenülés‖ azt jelenti, hogy valakit
tétlenül hagyni, pihentetni, szabad fordításban pedig úgy mondhatnánk, hogy
„munkanélkülivé lenni.‖ Az óember nem semmisül meg, csak hatástalanná lesz. Majd csak
Krisztus második visszajövetelekor, a feltámadáskor kapunk majd olyan testet, amelyben nem
lesz megromlott természetünk. Így tehát csak addig „munkanélküli‖ a bűn teste, amíg a rossz
ellen döntünk, amint engedünk a csábításnak, tevékennyé tesszük az emberi természetünket, s
így döntésünk által mintegy „felfüggesztjük‖ a Krisztusban való életünket.
„Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha
Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók, egymást
ingerlők, egymásra irigykedők.” (Gal 5,24-26)
Sokan félreértik az igének azt a mondatát, hogy „akik pedig Krisztuséi, a testet
megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt‖. Ebből azt a felszólítást olvassák ki, hogy
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nosza, küzdjünk a bűn ellen, és győzedelmeskedjünk, akkor majd megfeszítjük önmagunkat, s
eljutunk Krisztus közösségébe. Ebből az elgondolásból kimarad Krisztus, vagy pusztán eszközzé
silányul saját szentségünk elérésében. A sorrend nem ez. Önmagunk megfeszítésének csak abban
az egy értelemben van létjogosultsága, hogy elrejtsük az énünket Krisztusban. Ebben az
értelemben használja Ellen G. White is ezt a kifejezést:
„Krisztus szeretetére van szükség szívünkben. Énünket meg kell feszítenünk. Amikor énünket
Krisztusban rejtjük el, önkéntelenül is az igaz szeretet buggyan ki belőlünk. Nem érzelem ez, sem
ösztönzés, hanem a megszentelt akarat döntése. Nem érzésekből áll, hanem az egész szív, lélek és
jellem átalakulásából, amely meghal önmaga számára, és csak Istennek él. Urunk és Megváltónk
kéri, adjuk át neki magunkat. Az Istennek való átadás, amit elvár, ez: adjuk neki magunkat, hogy
belátása szerint használjon fel minket. Amíg el nem érjük az átadásnak ezt a pontját, nem fogunk
örömmel, hasznosan, eredményesen fáradozni.” (Ellen G. White: „A Te Igéd igazság”, 188. o.)
A Galatabeliekhez írt levél idézett szakasza már mint befejezett tényről beszél önmagunk
megfeszítéséről. Ha Krisztusban vagyunk, a Lélek gyümölcsei látszanak rajtunk, Lélek szerint
járunk, akkor „feszítettük meg magunkat‖, és vagyunk „megfeszített állapotban‖. A mi részünk a
hit és a döntés, a választás. Nincs érdem, amire hivatkozhatnánk Isten előtt. Hit által leszünk
igazzá, így lépünk közösségre Krisztussal, és találtatunk „Őbenne‖.
„Mi tehát a hit általi megigazulás? Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba
dönti, és elvégzi az emberért azt, ami az embernek nem áll hatalmában, hogy önmagáért
megtegye. Amikor az emberek belátják saját semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy
Krisztus életszentségét felöltözzék.‖
„Érthető és reménykeltő nyelven mondjátok el az embereknek, hogyan menekülhetnek meg
a mindannyiunk által megérdemelt szégyentől. De kérlek benneteket Krisztus nevéért, hogy ne
tárjatok eléjük olyan megingató elgondolásokat, amik nagyon nehéznek mutatják a mennybe
vezető utat. Ezeket az erőltetett elképzeléseket tartsátok meg magatoknak.
Igaz, hogy gyakran kell szólnunk arról a tényről, hogy a keresztény élet egy harc, amit
őrködésben, imában és fáradozásban kell töltenünk. Az is igaz, hogy a lélek veszélybe kerülhet,
ha egy pillanatra is elhagyja lelki éberségét. A központi téma azonban a megváltás tökéletessége,
melyet a minket szerető Jézus kínál a számunkra, aki önmagát adta, hogy el ne vesszünk, hanem
örök életünk legyen.
Naponta lehetőségünk van Istennel járni, és egyre jobban megismerni az Urat. Jézus vére
által beléphetünk a szentek szentjébe, hogy megragadjuk a számunkra felkínált reménységet. Ha
el akarjuk érni a mennyet, akkor lelkünknek össze kell fonódnia a Közbenjáróéval, azaz isteni
természet részeseivé kell válnunk. Krisztusra támaszkodva, életedet Vele együtt elrejtve Istenben,
és engedve a Szentlélek vezetésének: őszinte hitre juthatsz!
Krisztus engesztelő áldozatának erejébe vetett teljes hittel Istentársaivá kell válnunk a
munkában. Az Ő érdemeiben bízva, félelemmel és rettegéssel kell véghezvinnünk saját
megváltásunkat, mert Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt
jókedvéből. Egyre közelebb kerülünk Istenhez, ha szüntelen Krisztusba kapaszkodunk. Jézus azt
szeretné, ha ezt tartanánk mindig az emberek szeme elé. Ne engedjétek előtörni a harcias
lelkületet. A felülről jövő bölcsesség először is tiszta, békés, könnyen megközelíthető, valamint
kegyelemmel és jó gyümölcsökkel teljes…‖ (Ellen G. White: Szemelvények, I., A szélsőséges nézetek veszélye c. fej.; Review and Herald, 1902. szeptember 16.)
„Komolyan meg kell fontolnunk a kérdést: megaláztuk-e magunkat Isten előtt, hogy a
Szentlélek átformáló erejével tevékenykedhessen általunk? Nekünk mint Isten gyermekeinek
előjogunk, hogy a Szentlélekkel együtt dolgozzunk. Akik az énjüket megfeszítették, akik megtört
szívűek, azokat a Szentlélek birtokába veszi és tisztességre méltó eszközökké teszi. Olyanok az Ő
kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Jézus Krisztus az ilyen nőknek és férfiaknak lelki,
fizikai és erkölcsi erőt ad. A Lélek kegyelme szilárdságot ad a jellemnek. Az ilyen emberek jó
befolyást gyakorolnak másokra, mert Krisztus lakozik a szívükben.
Ha ez az átformáló erő nem hatja át gyülekezeteinket, ha nem következik be az Isten Lelke
általi ébredés, a gyülekezeti tagokat összes hitvallásuk sem teszi keresztényekké. Vannak még

101
bűnösök Sionon, akiknek szükségük van arra, hogy drága kincsként őrizgetett bűneikből
megtérjenek. Míg ezek a bűnök láthatóak, és nem távolítják el azokat a szívükből, míg a Lélek
befolyása át nem alakít minden hibát és visszataszító jellemvonást, addig Isten nem tudja
hatalmasan kinyilatkoztatni önmagát. Több remény van az olyan ember felől, aki nyíltan vétkezik,
mint aki igaznak vallja magát, miközben nem tiszta, szent és makulátlan…
Ki az, aki kész Isten kezébe helyezni önmagát? Ki az, aki öszszetöri dédelgetett bálványait,
és megengedi Krisztusnak, hogy megtisztítsa a templomot, kiűzze belőle a vásárlókat és az eladókat? Ki készült fel arra, hogy beengedje Jézust a lelkébe, hogy megtisztítsa mindentől, ami
elhomályosítja és tönkreteszi? A mérce adott: »Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei
Atyátok tökéletes.« (Mt 5,48) Isten figyelmezteti és hívja a férfiakat és nőket, hogy űzzék ki
szívükből az ént – így a Szentlélek akadálytalanul beléphet oda. Hagyj fel azzal, hogy magad próbáld elvégezni a munkát! Kérd Istent, hogy dolgozzék benned ésáltalad, míg te is elmondhatod az
apostol szavait: »Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.«‖ (Ellen G. White:
Manuscript Releases, I., 366–367. o.; „A Szentlélek eljő reátok‖, 51. o.)
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„… a teljes délig” (Péld. 4.18 - Eféz 1. 15-20)
Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való
szerelmeteket,
nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én
könyörgéseimben; hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon
néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; és világosítsa meg
értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő
öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az Ő hatalmának felséges
nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet
megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára
a mennyekben.”
Noha Pál bizonyságot tett az efézusi hívők valóságosan krisztusi lelkületéről és életéről,
mégis a további, folyamatos növekedésre buzdítja őket. „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint
a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” (Péld.
4.18) „Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek
bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; és világosítsa meg értelmetek
szemeit” (Eféz. 1.17-18/a)
Azért imádkozik, hogy a Szentlélek minél inkább ismertesse meg velük Krisztust,
elmélyüljenek elhivatásuk megismerésében, öröksége dicsőségének gazdagságát mindinkább
megismerjék, s még jobban tudjanak támaszkodni Isten hatalmára, aki a hívőkben e hatalom
által munkálkodik. Nagyszerű dolog, hogy már itt a földön is, de még inkább a mennyben a
növekedés és az Istennel való kapcsolat mélyülésének határtalan voltát tapasztalhatjuk, és
remélhetjük.
„A mennyben jelentést vezetnek mindazokról a lelki ajándékokról, amelyeket Isten azért
adott, hogy az embereket önzetlen erőfeszítésekre indítsa. A mennyei iskola tanulmányainak
egyik tárgya és jutalma az lesz, hogy nyomon követhetjük azt a széles területet, amelyet
besugároztunk Isten igazságával. Szemlélhetjük azokat, akik erőfeszítéseink által emelkedtek
fel és nemesedtek meg, és megláthatjuk életük alakulásában az igazság kibontakozását.
Akkor majd mindent olyan tökéletesen fogunk ismerni, ahogyan Isten ismer
bennünket. Ott az a szeretet és rokonszenv, amelyet Isten ültetett belénk, megtalálja majd
gyakorlásának legigazibb terét. A szent lényekkel való tiszta, a szent angyalokkal és minden
korszak hűséges gyermekeivel való harmonikus társas élet és az a szent közösség, amely
összeköti az egész mennyei és földi családot, mind hozzátartozik majd az eljövendő világ
áldott tapasztalataihoz.
Ott olyan ének és zene hangzik fel, amilyent Istentől kapott látomásaikon kívül
halandó fül nem hallott és emberi elme el nem gondolt. "... Éneklik: minden forrásaim te
benned vannak" (Zsolt 87:7). "Ők felemelik szavokat, ujjongnak, az Úr nagyságáért rivalgnak
a tenger felől" (Ésa 24:14). "Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden
romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje,
öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava!" (Ésa 51:3).
Ott minden erő kifejlődik, minden képesség kibontakozik. A legnagyszerűbb
vállalkozásokat viszik véghez, a legmagasztosabb törekvéseket is megvalósítják, és a
legszentebb vágyakat is elérik. Mégis új magasságok emelkednek előttük, amelyeket mindig
felülmúlnak; új csodákat szemlélhetnek, új igazságokat érthetnek meg, és új célok váltják ki
testi, lelki és szellemi erőik tevékenységét.
Az egész világegyetem kincsei feltárulnak majd Isten gyermekei előtt
tanulmányozásra. Kimondhatatlan gyönyörűséggel hatolunk majd be az el nem bukott lények
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örömébe és bölcsességébe. Meglátjuk azokat a kincseket, amelyeket a korszakokon át Isten
keze munkáinak szemlélése által elnyertünk. És az örökkévalóság tovatűnő évei még dicsőbb
kinyilatkoztatásokat hoznak.
Isten ajándékainak kiárasztása az örökkévalóságon át rendkívül bőséges lesz, feljebb,
mint kérjük vagy elgondoljuk (Ef 3:20). "... Ő szolgái szolgálnak néki" (Jel 23:3). A földi élet
a mennyei élet kezdete. Az igazi földi nevelés bevezetés a menny alapelveibe. Itteni életünk
kiképzés az ottani életre. Amik most vagyunk jellemben és szent szolgálatban, az biztos
előrevetített árnyéka annak, amivé leszünk. … A megváltás tervében vannak olyan
magasságok és mélységek, amelyeket az örökkévalóságban se tudunk kimeríteni sohasem; oly
csodák, amelyekbe az angyalok is vágyakoznak betekinteni. Az összes teremtett lények közül
csak a megváltottak ismerték meg személyes tapasztalatuk által a bűnnel való tényleges
küzdelmet. Együttmunkálkodtak Krisztussal, beléptek a Krisztus szenvedéseivel való
közösségbe, amiben még az angyalok sem részesülhettek. Vajon nem rendelkeznek-e majd
olyan bizonyságtétellel a megváltás tudományában, amely értékes lesz az el nem bukott
lények számára? Sőt, már e földi életre érvényes; hogy "... Megismertettessék most a
mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle
bölcsessége" (Ef 3:10). "És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus
Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges
gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban" (Ef 2:6-7)‖. (Ellen G. White:
Előtted az élet, Az eljövendő világ iskolája c. fejezet)

Krisztus megismerése a legfontosabb
Jézus Krisztus, a mi Megváltónk, a „Közöttünk az Isten‖ egyre mélyülő, személyes
megismerésére buzdítja Pál a gyülekezetet és ezen keresztül minket is. A tizenhetedik versig,
ahol most tartunk, Jézus Krisztus tizenhatszor van megemlítve. A Szentlelket itt „kijelentés
Lelkének‖nevezi Pál, „apokalüpszisz‖ Lelkének (ahogyan a Jelenések Könyvét is nevezi az
ige), ami nem „világvégét, apokalipszist‖ jelent, hanem elrejtett dolgok feltárását,
megvilágítását, kijelentését. Arról a Szentlélekről beszélünk, aki Jézussal földi életének idején
folyamatos közösségben volt, aki számára „bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és
hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke‖ volt, aki támogatta minden
küzdelmében és aki által győzött. Most ugyanez a Lélek számunkra a kinyilatkoztatás Lelke
Krisztusról, aki mindennel megismertet bennünket, amire csak szükségünk van ugyanitt, ahol
a Megváltónk élt és győzedelmeskedett mindenkor. „…mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke,
elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a
miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az
enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az
enyémből vesz, és megjelenti néktek.” (Ján. 16.13-15) „…amint meg van írva: amiket szem
nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt
szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket
vizsgál, még az Istennek mélységeit is.‖ (1 Kor. 2.9-10) Ha megnézzük a szövegösszefüggést
a korinthusi levélben, látható, hogy a „meg sem gondolt ajándékok‖ nem a majdani
újjáteremtett földre vonatkoznak, hanem azokra az ajándékokra, amiket itt és most, földi
életünkben kapunk az Úrtól a vele való életközösségre.
„A megváltó szeretet áldásait Üdvözítőnk az értékes igazgyöngyhöz hasonlította.
Tanítását azzal a kereskedővel szemléltette, aki igazgyöngyök után kutatott, és amikor talált
egyet, "elméne, és mindenét eladván, amije volt, megvevé azt". Az értékes igazgyöngy:
Krisztus. Magába gyűjti az Atya minden dicsőségét, az Istenség teljességét. Ő az Atya
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dicsőségének visszatükröződése, valóságának képmása. A Fiú jellemében megmutatkozik
Isten tulajdonságainak szépsége. A Szentírás minden egyes lapja Krisztus fényét sugározza.
Az Ő igaz lénye hibátlan, makulátlan, mint a fehér, tiszta igazgyöngy. Isten nagy és drága
ajándékát az ember nem teheti tökéletesebbé. Nincs szépséghibája. Krisztusban van "a
bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve". Ő "bölcsességül lőn nékünk Istentől, és
igazságul, szentségül és váltságul" (Kol 2:3; 1 Kor 1: 30). Krisztusban az ember megtalálja
mindazt, amire a jelen és az eljövendő élethez szüksége van. Megváltónk a nagy értékű
igazgyöngy. Hozzá mérten minden mást "kár"-nak ítélhetünk.‖ (Ellen G. White: Krisztus
példázatai, Az igazgyöngy c. fejezet)
„Ha a teremtett lényeknek lehetséges volna tökéletes ismeretet szerezni Istenről és
műveiről, akkor ezen pontot elérve, többé nem volna számukra újabb terület a kutatásra, többé
nem növekedhetnének az igazságban, nem fejlődhetne értelmük és szívük. Isten többé nem
lenne a legmagasabb Lény, és az ember, ha a tudás és megismerés legmagasabb fokát elérte,
feljebb többé nem juthatna. Adjunk hálát Istennek, hogy ez nem így van! Isten végtelen;
benne van a "bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve" (Kol 2:3). Még ha az
örökkévalóságon át kutatnak is az emberek, akkor sem lesznek képesek kimeríteni
hatalmának, bölcsességének és jóságának gazdagságát. Isten szándéka, hogy Igéjének
igazsága már ebben az életben is mindjobban feltáruljon népe előtt. Ezt a tudást csak egyetlen
úton-módon szerezhetjük meg: ha a Szentlélek érteti meg velünk, aki ihlette az Írásokat.
"Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke", "mert a Lélek
mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is" (1Kor 2:11, 10). Az Üdvözítő megígérte
tanítványainak és követőinek: "De mikor eljő... az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket
minden igazságra..., mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek"(Jn 16:13-14). Isten azt
kívánja, hogy értelmünket használjuk, fejlesszük. A Szentírás tanulmányozása annyira erősíti
és nemesíti az elmét, hogy az más tananyaggal fel nem mérhető. Mégis óvakodnunk kell
attól, hogy istenítsük az észt, mely emberi gyengeségnek és fogyatkozásnak van alávetve. Ha
azt akarjuk, hogy a Szentírás ne maradjon annyira homályos előttünk, hogy a legegyszerűbb
igazságokat se értsük meg, akkor a kisgyermek egyszerűségével és hitével kell bírnunk,
késznek kell lennünk tanulni, és a Szentlélek segítségét kell kérnünk. Isten hatalmának és
bölcsességének tudata, saját képtelenségünk, hogy nagyságát felfogjuk, tegyen alázatosakká
bennünket; ugyanolyan félelemmel nyissuk fel a Bibliát, mint amellyel színe elé lépnénk. Ha
a Szentírást felnyitjuk, el kell ismernünk tekintélyét, felettünk való felsőbbségét. Szívünk és
értelmünk hajoljon meg az Örökkévaló előtt.‖ (Ellen G. White: Jézushoz vezető út, mit
tegyünk kételyeinkkel c. fejezet)

Az értelem szemének megvilágosodása
„Az apostol így imádkozott az efézusi hivőkért: "A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene,
a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő
megismerésében; és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő
elhívásának a reménysége..., és mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik
hiszünk". (Ef 1:17 19). Az isteni Lélek szolgálata - az értelem megvilágosítása és a Szentírás
mélységes dolgainak megértése - volt az az áldás, amelyet Pál itt az efézusi gyülekezetnek
kért.‖ (Ellen G. White. Nagy Küzdelem, Bevezetés)
A „tudhassátok‖ szó a görögben az „eidenai‖, ami tárgyi ismeretet jelent, ilyet például,
hogy egy tábornoknak ismernie kell a csapatai számát, kiképzését, állapotát, hogy milyen
ellenség ellen és hogyan vethetőek be hogy sikeresen záruljon a csata vagy a hadjárat. A 1517. versben elkülöníthetjük a keresztény növekedés újra ismétlődő fázisait: az első a
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megismerés, megértés, a második az elfogadás, hit, végül pedig ezek gyakorlati alkalmazása –
ami újabb lehetőséget nyit a mélyebb megismerésre, vagy új dolgok felismerésére, s a
folyamat így halad előre, így növekedünk a Krisztusban. Hiba lenne egymással szembeállítani
az elméleti és tapasztalati megismerést és megértést, amikor ezek kiegészítői és előre segítői
egymásnak.

Elhivatásunk reménysége
Az elhivatás reménységének beteljesülésére a samáriai asszony a legszemléletesebb
példa, János evangéliuma 4. fejezetéből. Jézus, miután felajánlotta az asszonynak az élő
vizet, a Szentlélek jelenlétét, így folytatta: „Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jőjj
ide! Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs
férjem; mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. Monda néki az
asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt
mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Asszony, hidd el nékem,
hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az
Atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az üdvösség
a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben, és
igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és
a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják” (Ján. 4.16-24 ).
Jézus kijelentette, hogy az istentiszteletben nem a hely és a formák az elsődlegesek, még
akkor sem, ha Isten valóban kijelölt egy helyet. A samáriaiak gyakorlata hibás: eltértek Isten
kijelentett akaratától. Jeruzsálembe kellett volna menni? Igen. Akárhogyan, akármilyen
élettel, akármilyen szívvel? Nem. Az első mindig az ember és a szív állapota! Ha ez rendben
lesz, a másik már nem lesz probléma. Mi az Istenimádás lényege? Lélekben és igazságban
imádni Istent. Lélekben, vagyis Szentlélek által, és belül a szívben, de igazságban: megtisztult
szívvel, igaz, gyakorlati szeretettel Isten és az emberek iránt, igaz élettel.
Lehetséges lenne ilyen élet? Jézus az elrontott életű asszonynak felajánlotta az előbb az
örök életet, most újra megerősíti, hogy az Atya imádókat keres, akik lélekben és igazságban
imádják őt: most és itt elhangzik a hívás, az ígéret az asszonynak, hogy ő is azok közé
tartozik, akiket Isten visszahív magához. Azzal, hogy nyilvánvalóvá tette, hogy ismeri az
asszony életének legrejtettebb titkait is, arra mutatott rá, hogy az örök élet ígérete komoly
alapokon nyugszik. Az asszony e nélkül azt gondolhatta volna, hogy ez az ember nem ismer
engem, nem tudja, milyen rossz vagyok, ez énrám nem vonatkozik. Ám így világos: Jézus
nem azért ajánlja fel az örök életet bárki számára, mert méltó rá, nem azért adja a Szentlelket,
mert kiérdemelte. A Lélek ajándéka éppen az ínség miatt szükséges, nem azért mert méltók
vagyunk rá, hanem mert nem vagyunk azok! A bűnösöket kell hívni, mert nekik szükségük
van Istenre, és nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Isten, aki maga a
szeretet, soha nem megszégyeníteni és megalázni akarja a bűnbetegségben szenvedőt, hanem
felemelni és megnemesíteni. Lélekben és igazságban lehet kapcsolatban bárki Istennel,
bármilyen elrontott életet is élt előtte.
„Ádám, a bűnbeesés előtt, az isteni törvények iránti engedelmesség által tökéletessé
vállhatott volna. Ámde ezt elmulasztotta és bűne által mi is elestünk; természetünk
megromlott és önmagunktól többé igazakká nem lehetünk. Mióta a bűn alatt vagyunk, és a
szentséget nélkülözzük, azóta nem vagyunk képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni.
Krisztus azonban segítségünkre jött. Ugyanazon megpróbáltatások és kísértések között élt a
földön, mint amelyek mireánk is jönnek; de bűnt nem követett el. Meghalt érettünk és íme
felajánlja, hogy bűneinket elveszi, és igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk
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magunkat neki, és üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármily bűnös volt is, érdemeiért
igaznak számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket,
mintha sohasem vétkeztünk volna.
Sőt mi több, Krisztus átalakítja szívünket, és hit által bennünk lakozik. Hit által kell a
Krisztussal való összeköttetést fenntartanunk, és akaratunkat neki napról napra alárendelnünk.
Amíg így teszünk, Ő munkálja bennünk az akarást és a cselekvést, jó kedvéből. Akkor
elmondhatjuk: "Amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki
szeretett engem, és önmagát adta érettem"(Gal 2:20). Krisztus így szólt tanítványaihoz: "Mert
nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek" (Mt
10:20). Ha Krisztus munkálkodik szívetekben, akkor ugyanaz a Lélek fog bennetek
megnyilatkozni és ugyanazon munkát fogjátok végezni: ti. az igazság, az életszentség és az
engedelmesség munkáját. (Ellen G. White: Krisztushoz vezető lépések, A tanítványság
próbaköve c. fejezet).

Örökségünk dicsőségének gazdagsága
„Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e
világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, kik a
törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret: mert a törvény haragot
nemz: a hol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen” (Róm. 4.13-15)
„Egy magától értetődő kérdés merülhet fel a tizenharmadik verset olvasva: Hol van
bármiféle ígéret arra, hogy Ábrahám és az ő magva lesznek a világ örökösei? Sokan azt
gondolják, hogy ilyen ígéret nincs az Ótestamentumban. De nem lehet efelől kétségünk, mert
az apostol azt mondja, hogy van ilyen ígéret. Ha nem találjuk, akkor az azért van, mert vagy
túlságosan felületesen olvastuk az Ótestamentumot, vagy eltérített bennünket mások előre
kialakított véleménye. Ha megnézzük az összefüggéseket, nem okoz majd nehézséget az
ígéret helyének megtalálása.
Miről beszél az apostol ebben az összefüggésben? A hit általi megigazulásban
elnyerhető örökségről, és arról, hogy a körülmetélkedést Ábrahám a hite által elnyert igazság
pecsétjeként kapta- az eljövendő örökség pecsétjeként.
Hol igazolja az Ótestamentum a körülmetélkedés adását és a vele kapcsolatos ígéretet?
A Genezis tizenkilencedik fejezetében. Lapozzunk oda és olvassuk el: „És megállapítom az
én szövetségemet énközöttem és teközötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei
szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom
tenéked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök
birtokul; és Istenük lészek nékik… És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az
lesz az énközöttem és tiközöttetek való szövetségnek jele.” (Gen. 17, 7-11)
Az olvasó azonnal azt fogja mondani: „Igen, az világos, hogy itt egy ígéret van, de mi
azt az ígéretet keressük, hogy Ábrahám és az ő magva fogja örökölni a földet, és itt nem ezt
látom. Amit látok az egy ígéret, hogy ők fogják örökölni Kánaán földjét.‖
De az bizonyos a Római levél összefüggéseiből, hogy a helyes nyomon járunk, és
hamarosan megláthatjuk, hogy valóban ez az az ígéret, hogy Ábrahám és az ő magva lesznek
a világ örökösei. Az ígéretet részletesen tanulmányoznunk kell. Először is jegyezzük meg,
hogy a megígért örökség örökkévaló. Maga Ábrahám örökké birtokolni fogja azt. De
Ábrahám és a magva úgy veheti birtokba az örökséget, ha örök élete van. Így megérthetjük
azt, hogy ebben az ábrahámi ígéretben az örök élet biztosítékát kapjuk meg, hogy örökké
birtokoljuk azt, ami a miénk. Ez még érthetőbb úgy, ha átgondoljuk, hogy az örökség a
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megigazulás öröksége: „Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő
magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.” (Róm. 4, 13.) A
Genezis 17. fejezetében lejegyzett ígéret igazság, mert azt a szövetséget a körülmetélkedés
pecsételte meg (lásd 11. vers), és a körülmetélkedés a hit általi megigazulás pecsétje volt.
Lásd: Róm. 4, 11.
Mondhatja valaki, hogy ez pusztán az Ótestamentumból nem látható meg, és hogy ezért
a zsidóktól nem várhattuk volna el, hogy megértsék: ellenben nekünk itt az Újtestamentum,
hogy megvilágítsa azt. Az igaz, hogy az Ótestamentum tanulmányozásához sokat
köszönhetünk az Újtestamentumnak, de az is tény, hogy az újban nincs új kinyilatkoztatás.
Mindenki megértheti pusztán az Ótestamentumból, hogy az Ábrahamnak és magvának
megígért örökség csakis a hit általi megigazulás feltételén alapult. Ez a természetes
következménye annak, hogy az örökségnek örökkévaló tulajdonnak kell lennie. A zsidók jól
tudták, hogy az örök élet csakis az igazak osztályrésze. „Az igaz soha meg nem mozdul; de az
istentelenek nem lakják a földet.” (Péld. 10,30) „Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik
az Urat várják, öröklik a földet.” (Zsolt. 37,9) „Mert a kiket ő megáld, öröklik a földet, és a
kiket ő megátkoz, kivágattatnak azok.” (22. vers)‖ (Waggoner: A Rómaiakhoz írt levél
magyarázata, Hinni Isten hatalmas ígéreteiben c. fejezet)
Örökség alatt mit értünk? Azokat a dolgokat, amit valaki halála után kapunk – ha nincs
halál, nincs örökség sem. Ezért az örökség fogalmába tartozik a Szentlélek is, akit Krisztus
halála és feltámadása után küldött el nekünk. Az ő jelenléte tesz új teremtéssé a Krisztusban,
őáltala lakozik a szívünkben Krisztus. „Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, a kit köztetek mi
hirdettünk, én és Silvánus és Timótheus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne.
Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten
dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken
minket, az Isten az; aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe” (2
Kor. 1.19-22). Mennyire szorosan összefügg minden örökség és valóban milyen dicsőséges
mindez együtt! Felmérhetetlen gazdagság, amit valóban csak fokról fokra ismerhetünk meg,
szüntelenül hálát adva Istennek, kimondhatatlan jóságáért.

Isten hatalmának nagysága irántunk
„Azt biztosan tudjuk az ihletett ima által, mi az Ő hatalmának felséges nagysága
irántunk, akik hiszünk „az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a
Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, amely
neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőkben is, és mindeneket vetett az Ő lábai
alá.‖ Ezt az imát az az állítás követi, hogy Isten Krisztusban megelevenített bennünket „és
együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. (Ef. 1, 18-22; 2, 1-6)
Krisztus emberként értünk megkóstolta a halált és a kereszt által váltott meg minket az
átoktól. Ha Vele együtt megfeszíttetünk, akkor Vele együtt is fogunk feltámadni, Vele
ülhetünk a mennyei trónon, és minden a lábaink alá lesz vetve. Ha ezt nem tudjuk, az csak
azért van, mert nem hagytuk, hogy a Szentlélek ezt kinyilvánítsa számunkra. Belső, lelki
látásunkat meg kell, hogy világosítsa a Lélek, hogy tudjuk mi „a mi elhívásunk reménysége és
mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben.‖ Így szól a figyelmeztetés azokhoz,
akik meghaltak és feltámadtak Krisztusban: „Ne uralkodjék tehát a bűn, a ti halandó
testetekben, hogy engedjetek neki a ő kívánságaiban.‖ (Róm. 6, 12) Ez azt mutatja, hogy mi
urak vagyunk. Hatalmunk van a bűn felett, hogy az ne uralkodjék felettünk. Krisztus vére által
van a mi váltságunk és a bűnöknek bocsánata. (Ef. 1, 7) Amikor „megmosott bennünket
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bűneinkből az Ő vére által‖, „királyokká és papokká tett minket az Ő Istenének és Atyjának.‖
(Jel. 1, 5-6) Mily dicsőséges uralom! Mily dicsőséges uralom! Szabadulás az átok hatalmától,
akkor is, ha körülvesz! Szabadulás ettől a „jelenvaló gonosz világtól‖- a test és a szemek
kívánságaitól és az élet büszkeségétől! A világegyetem is megszabadul, (hatalom mennyen és
földön) hogy sem „a levegő hatalmasságai‖, sem „e világ sötétségének fejedelmei‖ ne
tudjanak hatalmat gyakorolni felettünk! Ez az a szabadság és hatalom, amelyet Krisztus
birtokolt, amikor azt mondta: „Eredj el Sátán!‖ És az ördög azonnal elhagyta Őt. Ez az uralom
„az ellenségnek minden erején.‖ (Luk. 10, 19) Ez a szabadság olyan, hogy égen és földön
semmi nem kényszeríthet bennünket arra, hogy akaratunk ellenére tegyünk bármit is. Isten
nem kísért meg ebben a szabadságban, hiszen Tőle kapjuk. Hatalmat kapunk a természeti erők
felett, hogy azok szolgáljanak bennünket, ahelyett hogy irányítanának. Meg kell tanulnunk
mindenben felismerni Krisztust és keresztjét, hogy az átoknak ne legyen hatalma felettünk,
elménk és testünk ne legyen alárendelve minden külső változásnak.‖ Waggoner: az Örömhír,
A Lélek hatalma a test felett c. fejezet)
„Létfontosságú, hogy Isten minden igéjével éljünk, máskülönben régi természetünk újra és
újra előtérbe kerül. A Szentlélek, az igazság megváltó kegyelme teszi szívben eggyé
egymással és Istennel Krisztus követőit. Csakis ő tudja kiűzni az ellenségeskedést, az
irigységet és a hitetlenséget. Ő szentel meg minden vonzalmat. Ő szabadítja meg Sátán
hatalmából és viszi vissza Istenhez a vágyódó és sóvárgó lelket. Ez a kegyelem hatalma. Ez az
isteni hatalom, melynek befolyására megváltoznak a régi dolgok, szokások és gyakorlatok,
melyeket ha mégis dédelget a lélek, elválasztja magát Istentől. Így megy végbe lélekben a
megszentelődés, folyamatosan előre haladva és növekedve. (Review and Herald, 1897.
október 12.)‖ (Ellen G. White, A Szentlélek eljő reátok, Január - A Lélek eljövetele, 34. oldal)
„Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való
részvételre a világosságban; aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az
Ő szerelmes Fiának országába” (Kol. 1.12-13) – és mikor? Most.
„Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész
valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelére. Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt” (1 Thess. 5.23-24)
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Bevezetés az efézusi levél második fejezetéhez
Eféz. 2.1-22: Titeket is, a kik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben
jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek
szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; akik között forgolódtunk egykor mi
is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát,
és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is: de az Isten gazdag lévén
irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk
halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És
együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: hogy megmutassa a
következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a
Krisztus Jézusban. mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a
melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Azért emlékezzetek meg arról, hogy
egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevezett amaz úgynevezett s a testen
kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók
voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek
nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon; most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik
egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. mert Ő a mi békességünk, ki
eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az
ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy
ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; és hogy megbékéltesse
az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És
eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő általa van
menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények
és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az
apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az
egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; akiben ti is
együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
Az előző fejezet így végződött: a kihívottak közössége „az Ő teste, teljessége Ő néki, a
ki mindeneket betölt mindenekkel.‖
A második fejezet első versében - Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti
vétkeitek és bűneitek miatt –, a görögben nem szerepel a „megelevenített‖, ez fordítói
betoldás, ami tartalmilag nem a legrosszabb ötlet, de felesleges. Ha a verset együtt olvassuk
az első fejezet utolsó versével, együtt értelmezzük, akkor így szól: „Titeket is megelevenített,
a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt‖ – megelevenített ugyan, de az által, hogy
betöltött.
És kiket töltött be? Azokat, akik holtak voltak a bűneikben (2,1), akik korábban abban a
lázadó lelkületben voltak, ami Sátán és a bukott angyalai sajátja. (2.2) E levegőbeli
hatalmasságon elleni harchoz szükséges fegyverzetről fog Pál beszélni majd a levél 6.
fejeztében (ez jelen tanulmányunknak nem tárgya.)
Holtak voltunk a bűneinkben, természetes állapotunk szerint, „így tehát ránk is, mint
mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. Isten azonban tele van irgalommal, és
nagyon szeret bennünket! Ezért, amikor még halottak voltunk a bűneink miatt, a Krisztussal
együtt új életet adott nekünk. Bizony, Isten kegyelme mentett meg benneteket! Sőt,
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Krisztussal együtt fel is támasztott a halálból, és vele együtt ültetett bennünket a mennyei
helyekre. Mindez a miénk, akik a Krisztus uralma alatt vagyunk. Isten azért tette ezt, hogy
megmutassa a jövendő korszakoknak is kegyelme határtalan gazdagságát. A Krisztus
Jézusban adta nekünk ezt a kegyelmet. Mert a kegyelem tette lehetővé, hogy a hit által
megmeneküljetek. Ezt pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek. De nem
is a jócselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen.‖32 (Efézus 2.3/b-9)
A harag, azaz Isten ítéletének fiai vagyunk mindannyian „természet szerint‖ (2.3) – a
görögben „phüszisz‖, azaz „természet, eredet, származás, jellem, tulajdonság‖ alapján.
Ilyennek születünk, úgyhogy nincs mivel kérkednünk a múltunkra nézve.
Mostani jó cselekedeteinkkel sem dicsekedhetünk, mert azt Isten készítette elő, hogy
megtehessük, másrészt pedig a végrehajtásához is az Ő jelenléte, hatalma szükséges. Istennel
együtt lehetséges az, ami az embernek egyedül lehetetlen volna (Mát. 19.26). Nélkülem sem
működik, de Isten nélkül sem.
Pál arra kéri a testvéreket, hogy ne felejtsék el honnan indultak, milyen reménytelen
helyzetből - legyenek tehát hálásak Istennek mindenkor, hogy Krisztus vére, keresztje által
távollevőkből közellévőkké lehettek.
2.15 rávilágít, hogy a problémáinkat úgy oldotta meg Krisztus, hogy új emberré
teremtett minket, keresztje, feltámadása által. Ebben az új valóságban, az új teremtésben nem
vagyunk már jövevények és zsellérek (kívülállók), hanem Isten családjához tartozunk, mint
teljes jogú fiak (v.ö. Luk. 15.).
A Krisztuson, mint alapon felépülő élő templom részei vagyunk, ahol maga Isten lakik,
jelen van. Mindenki az élő templom, Krisztus testének tagja, aki hitben őhozzá kapcsolódik,
akiben Krisztus lelke van – akiben pedig nincs, az nem az övé (Róm. 8.9), legyen akármelyik
egyház tagja, legyen bármi a hitvallomása.
A 10. vers (és a Biblia sok más helye szerint) Krisztusban vagyunk újjáteremtve, és
Őbenne kell járnunk. Ővele feszíttettünk meg (Gal. 2.20), Vele támadtunk fel (2.6, Kol. 3.1).
Megtarttatásunk minden mozzanata Krisztussal van összekötve.
Isten hatalmának megnyilvánulása
Krisztussal kapcsolatban
mibennünk
Feltámasztotta (1.20)
Feltámasztott, megelevenített (2.5-6)
Jobbjára ültette (1:20-22/a)
Együtt ültetett Krisztussal (2,6)
A „test” fejévé tette (1.22)
A „test” részévé, tagjává tett (2,21-22)
„Amikor belemerültünk Jézus halálába, akkor el is temettek bennünket vele együtt. Ez
pedig azért történt, hogy mi is új életben induljunk el, ugyanúgy, mint ahogy Krisztust az
Atya-Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta a halálból.
Mert ha eggyé váltunk Krisztussal a halálában, akkor egyesülni fogunk vele a
feltámadásában is. Tudjuk, hogy régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették.
Ez azért történt, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn
rabszolgái. Aki ugyanis meghalt, az felszabadult a bűn hatalma alól. Mivel Krisztussal együtt
meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. Hiszen tudjuk, hogy mivel Krisztus
feltámadt a halálból, többé nem hal meg soha. A Halálnak nincs többé hatalma felette. Mert
Krisztus azért halt meg, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze a bűn hatalmát. Mióta viszont
feltámadt és él, Istennek él. Hasonlóképpen, ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn
számára. Ugyanakkor, tekintsétek magatokat élőknek is, mint akik Istenért éltek, Jézus
Krisztusban. Ne uralkodjon tehát a bűn bennetek, amíg ezen a földön éltek, és soha ne
32
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engedjetek gonosz kívánságainak! Ne adjátok oda testeteket, se annak részeit a bűn
szolgálatára! Ne legyenek a gonoszság eszközei! Ellenkezőleg, álljatok mindenben Isten
rendelkezésére, mint akik feltámadtatok a halálból, hogy a testetek és annak részei a jó
célokat szolgálják. A bűn nem fog uralkodni többé rajtatok, hiszen nem a Törvény, hanem a
kegyelem uralma alatt éltek‖33 (Róma 6.4-14).
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Feltámasztva a halálból (Eféz 1.19 - 2.7)
„És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma
erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a
halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és
hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon,
hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek
fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket
betölt mindenekkel.” (Eféz. 1.19-23)
„Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben
jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek
szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; akik között forgolódtunk egykor mi
is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak
akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: de az Isten gazdag lévén
irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk
halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És
együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: hogy megmutassa a
következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a
Krisztus Jézusban. (Eféz. 2.1-7)

A feltámadásról azt a gondolatot szoktuk kiemelni, amit Pál így fogalmaz meg Róm.
1.4-ben: "Aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból
való feltámadás által…" Az Atya feltámasztotta Jézust, ezzel igazolta, hogy a Megváltó
valóban Isten Fia volt, van alapja a bűnbocsánatnak, és elfogadta az ő áldozatát. Igazolta azt
is, hogy Krisztus bűntelen életet élt ezen a földön, különben nem támadhatott volna fel, mivel
a bűn zsoldja a halál - ha bűnt követett volna el, a halálba kellett volna maradnia. Ezek mind
hatalmas és értékes igazságok, s alapvetően számunkra egyfajta jogi megoldást jelentenek, s
lehetővé teszik azt, hogy Isten egyáltalán foglalkozhasson velünk. S ez a foglalkozás
továbbhalad a jogi rendezésen is túl, elesettségünknek és erőtlenségünknek megfelelően.
Eféz. 2.14-16 így szólt:
"Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két
nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a
parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré
teremtse Ő magában, békességet szerezvén; és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt,
egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést".
Az ellenségeskedés a Biblia szavai szerint a kereszten halt meg - de Krisztus is meghalt.
Az új teremtést tehát Krisztus feltámadásától számíthatjuk. Ekkor alapozta meg Krisztus az új
teremtést, ami hozzánk, később élőkhöz ugyanolyan biztosan elhathat, mint ahogyan
megszülethettünk Ádám és Éva utódjaként. Lehetővé tette, hogy Őbenne új ember legyen a
kettő - Isten és ember, egységben, együtt élve, együtt járva.
Hogyan hat el hozzánk az új teremtés? Hiszen Krisztus visszament a mennybe, s ma is
ott szolgál. Igen, de elküldött Valakit, aki Isten minden ajándékát elhozza számunkra - ő a
Szentlélek. "Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiáltott: Ha valaki
szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyon. Aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek
folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig a Lélekről mondta, amelyet veendők voltak az
őbenne hívők: mert még nem volt Szentlélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőíttetett meg." (Jn
7,37-38). Nem lett volna Szentlélek? Dehogynem volt, több kijelentés is van erről az
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Ószövetségben. Akkor miért mondja, hogy nem volt Szentlélek? Azért, mert olyan
felhatalmazással, olyan új megbízatással jött, ami előtte nem létezett.
Jézus Isten volt, mielőtt a Földre jött. Itt magára vette az emberi természetünket, s
feltámadása után is ember és Isten marad egy személyben: ő az egyetlen kapocs Isten és az
emberiség között. Feltámadása után, miután visszavette isteni hatalmát és mindenütt
jelenvalóságát. Megváltozott-e valami? Hogyne - Krisztus ember maradt, méghozzá győztes
ember, aki tökéletes jellemű volt, és szent, tökéletes életet élt. Így tehát az Istenség része lett
valami, ami azelőtt nem volt: egy tökéletes emberi természet, jellem, belső világ. A Szentlélek
által ez bárki számára elérhető, bárhol is tartózkodjon a Földön. "A törvény megköveteli az
igazságosságot - az igazságos életet, a tökéletes jellemet. Persze az emberek ezt nem tudják
megadni a törvénynek. Az emberek nem tudnak eleget tenni Isten szent törvénye
követelményeinek. Krisztus azonban, aki emberként jött el a földre, szent életet élt, és tökéletes
jellemet fejlesztett ki, ingyen, ajándékként felajánlja ezeket mindazoknak, akik meg akarják
kapni. Élete kezeskedik az emberek életéért. Így Isten béketűrése útján az övék lesz a múltban
elkövetett bűneik bocsánata. Sőt még több is, mint ez. Krisztus ugyanis átitatja az embereket
Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet az isteni jellem hasonlósága szerint építi fel, lelki
erővel és szépséggel ruházza fel az embereket. Így a törvény igazi igazságossága beteljesedik
a Krisztusban hívőkben. Érvényes Istennek az a szava, "hogy igaz legyen Ő és megigazítsa
azt, aki a Jézus hitéből való" (Rm 3:26).( Ellen G. White: Jézus élete, Advent Kiadó,
Budapest, 2000., 670-671., l. angol lsz: 763.)
A Szentlélek minden áldás teljessége, amit csak igényelhet és megkaphat az ember. Ő a
tökéletes segítség, a megmentő hatalom az ember számára, aki elhozza mindazt, amit az
ember nem tud önmagából kierőltetni. Általa kerülünk közösségbe Istennel, ő teszi
jelenvalóvá Krisztust a szívünkben, vagy Krisztusba kerülünk általa
Isten már az ószövetségben elmondta, milyen lesz az az új szövetség, amit az ó után fog
kötni: "Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a
Júda házával. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a
melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az
én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, a
melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe
helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek." (Jer.
31.31-32) "És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet
testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy
az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek." (Ezék.
36.26-27) Isten cselekszik: beírja a törvényt és ő viszi véghez hogy abban járjunk –
együttműködve, együtt lépve, együtt élve.

Jézus Krisztus a testté lett Ige
Jézus testté létele
Az a tény, hogy Jézusnak emberi teste volt, különösebb magyarázatot nem igényel:
elfáradt, éhes volt, éppúgy, mint bármely ember. Istensége csak a hit szemével volt látható:
külsőleg aligha utalt erre bármi is, olyannyira, hogy éppen a legnagyobb viták és harcok
akörül dúltak, hogy tényleg Isten-e, mint ahogyan magáról állítja. Más gyermekhez hasonlóan
növekedett, segített a szüleinek a ház körüli munkákban, és József mellett megtanulta az
ácsmesterséget. Ott élt, járt-kelt az egyszerű emberek között. Bizonyára jó néhány használati

114
tárgy, bútor dicsérte a kézügyességét a názáreti családoknál. Nem kis megrökönyödést váltott
ki tehát, amikor fellépett, és önmagát Isten felkentjének, Fiának nevezte. „Avagy nem a József
fia-é ez?‖ (Lukács 4,22) – kérdezték a názáretiek, és úgy megbotránkoztak benne, hogy
azonnal meg akarták ölni, le akarták taszítani egy szakadékba, mint istenkáromlót.
Jézus ugyanúgy evett, ivott, mint ahogyan mi tesszük, éppúgy elfáradt a kemény
munkában, mint bárki más. Legjobb példája ennek a vihar lecsendesítésének története: ahhoz,
hogy valaki egy vihar kellős közepén aludni tudjon, amikor a szél ide-oda dobálja a hajót,
bizony eléggé kimerültnek kell lennie.
Szenvedéstörténete eseményei is tanúskodnak arról, hogy emberi teste a
megpróbáltatásokat hogyan viselte: a Getsemáné-beli vérverejtékes küzdelem, a kihallgatások
sorozata, és végül a korbácsolás úgy kimerítette az erejét, hogy az őt kísérő katonák attól
tartottak, hogy meghal az úton, mielőtt a Golgotára érne, ezért egy arra menőt, Cirénei Simont
kényszerítették arra, hogy vigye Jézus helyett a keresztet.
A kereszten pedig Jézus meghalt, ezt ellenőrzendő szúrta oldalába lándzsáját az egyik
római katona. Ha esetleg ez addig nem történt volna meg, ettől a döféstől bizonyosan meghalt
volna a Megváltó.
A a mi emberi testünk jellemzője az, hogy hordozza a megromlott természetet, bűnre
hajlik, sőt rabja a bűnnek, az ember a halálnak ―eladott‖ állapotban van. Ennek a természetnek
a megtöréséhez isteni hatalom szükséges. János apostol ezt írja az evangéliuma
bevezetésében: „…az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk‖ (János 1,14/a). Itt az a görög
kifejezés van (sarx), ami a mi testünket jelöli, sőt ennél többet: átvitt értelemben a
megromlott természetünket. Ha komolyan vesszük a Szentírást, ennek az egyetlen
kijelentésnek is elégnek kellene lennie ahhoz, hogy meglássuk, milyen természetet vett
magára Krisztus.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a hajlam nem egyenlő a bűnnel, nem olyasmi, ami
önmagában Isten ítéletét vonná magára. Erőtlenségnek is nevezi a Szentírás, ami éppen Isten
könyörületét és megmentő szeretetét váltja ki a bűn rabságában szenvedő ember iránt.
Krisztus testtélételéről beszél a Zsidókhoz írt levél is: „Mivel tehát a gyermekek testből
és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse
azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt” (Zsidókhoz írt levél 2,14). Ez az ige
világossá teszi, hogy Jézus nem törte meg az öröklés rendjét. Egyértelműen nem Ádámról
beszél Pál apostol, hanem a gyermekekről, a leszármazottakról, akiknek a sorába lépett
Krisztus, magára véve azt a testet, amely olyan, mint az övék, a miénk, beleértve az öröklés
folytán átadott megromlott, erőtlen természetet is. Ezután ezt mondja az apostol: “Mert
nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel” (Zsidókhoz írt
levél 2,16).
A Károli-fordításban „karolt fel‖-nek fordított görög szó pontos jelentése: „vette
magára‖. A hiányos mondat értelemszerűen a „természet‖ szóval egészíthető ki, tehát nem az
angyalok természetét vette magára, nem is Ádám természetét, hanem Ábrahám
leszármazottainak erőtlen természetét. Ellen White ezt írja: „Sokan azt mondják, hogy Jézus
nem olyan volt, mint mi, hogy ő nem úgy volt a világban, mint mi, hogy ő isteni volt, és ezért
mi nem győzhetünk úgy, ahogy ő győzött. Ez nem igaz, mert ő nem angyalok természetét
vette magára, hanem Ábrahám magvának természetét... Maga is szenvedett megkísértetvén, és
ezért segíteni tud azoknak, akik megkísértetnek. Krisztus tudja a bűnös megpróbáltatásait,
ismeri kísértéseit. Ő a mi természetünket magára vette.‖ (Ellen G. White: Krisztus
megkísértetett, mint mi, 1894, 3–4. l)
„Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy
könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép
bűneiért. Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik
megkísértetnek” (Zsidókhoz írt levél 2,17–18). Ez a kifejezés, hogy „szenvedett
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megkísérttetvén‖, némi bepillantást enged Jézus lelkivilágába. Tegyük fel a kérdést: ha Ádám
és Éva nemet mondtak volna a kísértésre, szenvedés lett volna-e ez nekik? Nem, mert nem
volt rá hajlamuk. Abban állt Krisztus szenvedése minden kísértésekor, hogy a benne lévő
emberi természet vonta a rossz felé, míg isteni természete a jó irányba késztette őt. Már
önmagában a tény, hogy fogékonyság van benne a rossz iránt, bizonyosan nagy szenvedést
jelentett a tiszta lelkivilága számára. Az egymással ellentétes késztetések között kellett mindig
választania, ellentmondva emberi természete kívánságának és akaratának, lemondva a
magának kedvezésről, mindig Isten akaratát tartva szem előtt.
Az Üdvözítő küzdelme heves volt, hogy megüresíthesse magát és ellentmondjon emberi
természetének, hogy mindenben alárendelje akaratát az Atya akaratának. Jézus éjszakákat
töltött imádságban, erről ezt írja az Ige: „Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és
esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt
a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért, Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket
szenvedett, az engedelmességet; És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett
mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek” (Zsidókhoz írt levél 5,7–9). Miért kellett
volna ekkora erőfeszítést kifejtenie a jó érdekében, ha nem önmagában dúlt volna a harc?
Ádámnak semmilyen nehézséget nem okozott bűnre nem hajló állapotában az, hogy teljesítse
Isten akaratát.
Róma 1,3-ban ezt olvassuk: Jézus „Dávid magvából lett test szerint”. Ádám és
Ábrahám után Dávidot nevezi meg az Ige, Jézus az ő leszármazottai közül lett „test szerint‖.
Amennyiben nem a megromlott természetet vette volna fel (Márián keresztül, a természetes
genetikai láncon keresztül átöröklődő természetet), a Szentírás bizonyosan nyomatékosan
kijelentené ezt, mert ez esetben új teremtésre lett volna szükség. Ilyet azonban sehol nem
olvasunk. A megváltottak dicsőséges (nem bűnre hajló) testbe való felöltözését egyértelműen
új teremtésként állítja elénk a Biblia. „És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre
hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek
mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva”
(Apostolok cselekedetei 3,20–21). A mi testünk, a konstrukció örökíti a megromlott
természetet, és a test az öröklés láncában nem tud más lenni, mint amilyen volt, legalábbis a
természetes úton. Az öröklés kiiktatása pedig megdicsőült test felvételét jelenti, ami Jézus
esetében a feltámadása után történt meg.
Mi más természetet adhatott volna Mária a fogantatáskor Jézusnak, mint a sajátját,
Éppen azért volt szükség emberi édesanyára, hogy azt a természetet kapja meg a magzat, mint
ami neki van.,
„Bethlehem története kimeríthetetlen téma. Benne van elrejtve »Isten gazdagságának,
bölcsességének és tudományának mélysége« (Róma 11,33). Csodáljuk Üdvözítőnk áldozatát,
hogy a mennyei trónt jászollal, a hódoló angyalok társaságát az istálló barmaival cserélte fel.
Az emberi gőg és önteltség csúfosan megszégyenül jelenlétében. De ez csak kezdete volt
bámulatos megalázkodásának. Már az is határtalan leereszkedés lett volna Isten Fia részéről,
ha azt az emberi természetet ölti magára, amellyel az Édenben élő Ádám a bűnbeesés előtt
bírt. Ám Jézus akkor vállalta az emberi természetet, amikor azt a bűn már négyezer éve
gyöngítette. Ádám bármelyik leszármazottjához hasonlóan alávetette magát mindannak, amit
az átöröklés hatalmas törvénye létrehozott. Hogy mi e törvény működésének következménye,
azt Jézus földi őseinek a történelme mutatja be. Ezzel az örökséggel jött földünkre, hogy
osztozzon bánatunkban, kísértéseinkben, s hogy példát mutasson a bűntelen életre.‖ (Ellen G.
White: Jézus élete, Advent Kiadó, Budapest, 2000., 32. l., angol lsz: 49–50.)
„Sátán úgy mutatott Ádám bűnére, mint bizonyítékra: Isten törvénye igazságtalan, nem
lehet megtartani. Krisztusnak emberként kellett jóvátennie Ádám bukását, aki még akkor a
tökéletes ember erejével rendelkezett, testi-szellemi képességei teljében volt. Az Éden
dicsősége vette körül, naponta közössége volt a mennyei lényekkel. Nem ez volt a helyzet
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Jézussal, amikor a pusztába ment, hogy Sátánnal viaskodjék. Az ember fizikai, szellemi ereje,
erkölcsi értéke négyezer éve hanyatlott, és Krisztus az elkorcsosult emberiség gyengeségeit
vette magára. Csakis így menthette meg az embert a romlás legmélyéből. Sokan azt állítják,
hogy lehetetlen lett volna a Kísértőnek Krisztust legyőznie. Ez nem igaz, mert akkor hogyan
képviselhette volna az Üdvözítő a bűnös embert? Nem szerezhette volna meg azt a győzelmet
sem, amely Ádámnak nem sikerült. Ha bármilyen tekintetben súlyosabb próbával kellene
megküzdenünk, akkor Ő nem tudna segíteni rajtunk. De Megváltónk emberi testet öltött,
annak összes tehertételével együtt. Emberi természetet vett magára, azzal a lehetőséggel,
hogy enged a kísértésnek. Semmi olyat nem kell elviselnünk, amit neki ne kellett volna
elszenvednie.‖ (Ellen G. White: Jézus élete, Advent Kiadó, Budapest, 2000., 88–89. l., angol
lsz: 118)
„Krisztus a létra, melyet Jákób látott, melynek alja a földön állt, teteje pedig egészen a
menny kapujáig ért, a dicsőség küszöbéig. Ha a létrából csak egyetlen lépcsőfok is hiányzott
volna a föld felett, elvesztünk volna. Krisztus azonban elér bennünket, bárhol vagyunk is.
Magára öltötte emberi természetünket, és győzött, s ha mi felvesszük az Ő jellemét, mi is
győzhetünk. Bűntelen életet élt »a bűn testének hasonlatosságában« (Róma 8,3). Most
Istenként rendíthetetlenül áll a mennyei trónon, míg emberként elér hozzánk.‖( Ellen G.
White: Jézus élete, Advent Kiadó, Budapest, 2000., 256. l., angol lsz: 311–312)
„Egyesek azt gondolhatják, amikor eljutnak eddig a pontig, hogy mi leértékeljük
Krisztus jellemét azáltal, hogy leszállítjuk őt a bűnös ember szintjére. Ellenkezőleg:
egyszerűen csak magasztaljuk áldott Megváltónk isteni hatalmát, aki önként alászállt a bűnös
ember szintjére azért, hogy felemelhesse az embert a maga szeplőtelen tisztaságához, amelyet
megőrzött a legellenségesebb körülmények között is.‖ (E. J. Waggoner: Christ and his
righteousness/Krisztus és igazsága, 29–30. l)
„Ha ő nem ugyanolyan testből való volt, mint azok, akiknek a megmentéséért eljött,
akkor egyáltalán nincs semmiféle haszna annak, hogy ő testté lett... Mert ha ő egy olyan
emberi természetben jött el, amely különbözik attól az emberi természettől, amely ténylegesen
létezik e világban, akkor még ha e világban volt is, semmi gyakorlati jelentősége nem lehetett
ennek arra nézve, hogy elérje az embert és segítsen rajta. Akkor ő földi életében is olyan távol
volt az embertől, és éppannyira egy másik világ volt az emberrel szemben, mintha egyáltalán
soha el sem jött volna e világba.‖( A. T. Jones: The Consecreted Way, 35. l.,)
Krisztus emberré válásának csak úgy volt bármi értelme, ha ugyanabban az emberi
természetben jött el, mint a miénk, mert győztes emberi természete csak így tud kapcsolódni
hozzánk. Mi nem Ádám vagyunk, a bűneset előtt, hanem a bűneset utáni meggyengülten
született utódok.

Eszménykép vagy példa és hathatós segítség számunkra Krisztus?
Ha Krisztus nem a mi természetünkben jött el, akkor ő csak egy eszménykép, ami
elérhetetlen az ember számára, de nem lehet ténylegesen példakép, lehetetlen, hogy kövessük
őt. Akkor nincs sem példánk, sem reményünk a győzelemre. Akkor felhívása, hogy
„kövessetek engem‖ semmit nem jelenthet a számunkra, hiszen lehetetlen Őt bármiben
követnünk, ha annyira más volt, mint mi vagyunk. „A sokaságot pedig az ő tanítványaival
együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát,
és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem” (Márk 8,34). „Aki nékem szolgál, engem
kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt
az Atya” (János 12,26). „Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem,
a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében” (Jelenések 3,21).
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Pál apostol beszél Jézus testtélételéről, annak célját is megadva: „Mert ami a törvénynek
lehetetlen volt, mivelhogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn
testének hasonlatosságában és a bűnért (bűn miatt), kárhoztatta a bűnt a testben” (Róma
8,3).
Fontos, hogy jól megértsük ezt az igét. Először is, valami lehetetlen volt a törvénynek:
t.i. az, hogy igazzá tegye az embert, mivel az embernek önmagában nincs ereje arra, hogy
megvalósítsa a törvény kívánalmait. „Mivelhogy erőtelen volt a test miatt”, vagyis a
megromlott, csak bűnre képes természet, és annak kihatásai (torz gondolkodás, a bűn
szeretete) megakadályozzák azt, hogy az ember igaz életet tudjon élni csak azáltal, hogy az
elérendő célt megmutatják neki. Jézust tehát elbocsátotta az Atya erre a földre, emberi
testben, sőt „a bűn testének hasonlatosságában”, a bűn miatt. A bűn volt az oka, hogy el
kellett jönnie Jézusnak, mint áldozatnak és példaképnek is, a megromlott természetet kellett
magára vennie, hogy “kárhoztassa a bűnt a testben”, azaz megmutassa, hogy azon az úton,
amelyen ő is győzött, mindenki győzhet. Ez az út mindenki számára elérhető lenne, nincsen
tehát mentségünk, nem állíthatjuk, hogy nem lett volna lehetőségünk elérni az igaz életet Isten
ereje által.
„Isten Krisztusban megítélte a bűnt, nem azáltal, hogy kijelentéseket tett ellene, nem
úgy, mint egy bíró, aki az ítélőszékben ül, hanem azáltal, hogy eljött és élt testben, bűnre hajló
testben, és mégsem vétkezett. Krisztusban azt tette nyilvánvalóvá Isten, hogy kegyelme és
hatalma által lehetséges ellenállni a kísértésnek, legyőzni a bűnt és bűntelen életet élni a bűnre
hajló testben.‖ (Ellen G. White: Bibliai olvasmányok a család számára, Review and Herald,
1915–ös kiadás, 174. l.)
Egyesek úgy tartják, hogy a „bűn testének hasonlatossága‖ kifejezés arra vonatkozik,
hogy Jézusnak nem volt bűnre hajló természete. Ezt már korábban láttuk, hogy nem így van.
Valóban volt különbség Jézus és mi közöttünk, de ez nem az öröklött természet
különbözőségében állt.
Érdemes elgondolkodnunk azon is, hogy hogyan kerülhetne ide a bűn szó egyáltalán, ha
nem vette volna magára az öröklött bűnre való hajlamot Jézus? Nem csak azt mondja az Ige,
hogy emberi formában jött el, hanem kiemeli, hogy a „bűn testének hasonlóságában‖. Az
eredeti görög szövegben szereplő homoióma szó hasonmást, képmást, azonosságot jelent.
Krisztusról, mint főpapról mondja az Írás: „Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna
megindulni gyarlóságainkon, (erőtlenségeinken) hanem a ki megkísértetett mindenekben,
hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt” (Zsidókhoz írt levél 4.15). Itt is pontosítanunk kell a
fordítást az eredeti görög szövegtalapján. Az eredeti szöveg értelme az, hogy Jézus
mindenben megkísérttetett, hozzánk hasonlóan, de nem követett el bűnt. Később ezt olvassuk:
„Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való
dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért, a ki képes együttérezni a
tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal
(erőtlenséggel)” (Zsidókhoz írt levél 5,1–2). Ahhoz, hogy valaki főpap legyen, azaz
közbenjáró Isten és ember között, az szükséges, hogy ismerje az emberi gyengeséget,
könyörülő és hű főpap legyen, mint aki tapasztalatból tudja, milyen az emberi erőtlenség.
Jézusról pedig azt mondja, hogy meg tud indulni a mi erőtlenségünkön, szán minket, mert
ismeri, hogy milyen az erőtlen állapot. Sőt ő meg is kísérttetett mindenben, hozzánk
hasonlóan (nem pedig Ádámhoz hasonlóan)! Ám valamit azonnal leszögez az apostol: habár
Jézus maga is szenvedett az emberi erőtlenségtől, ő soha, egyetlen bűnt sem követett el.
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Pontosan olyan volt, mint mi?
Jézus Krisztus, noha a mi rosszra hajló természetünket vette fel, mégsem volt teljesen
olyan, mint amilyenek mi vagyunk.. Belső emberét sohasem érintette a bűn. Soha, egyetlen
egyszer sem követett el rosszat, bár az emberi természetén keresztül egész életében hatalmas
erővel ostromolta őt a bűn. Sátán folyton azon munkálkodott, hogy elejtse Jézust, mindent
kipróbálta rajta, ami csak eszébe juthatott, de a Megváltó egyetlenegyszer sem engedte meg,
hogy a kísértés megfoganjon a lelkében. Az erőtelenség nem fejlődött „bűnös szenvedéllyé‖,
bejáratott bűnné benne, mert sohasem engedett az önző kívánságoknak. Mindenkinél jobban
szenvedett attól, hogy érezte önmagában a bűn vonzását, és tudta, milyen következményekkel
járna a legkisebb engedmény is, akár önmagára, akár a megváltási tervre nézve. Jézus földi
életének tökéletessége tehát egy szüntelen élet-halál harccal, önmegtagadással elért győzelem
volt. Az Atya és törvénye iránti tökéletes szeretet és engedelmesség által, „szenvedés” árán
„jutott tökéletességre” (Zsidókhoz írt levél 5.8–9).
János evangéliuma szerint ezt mondta nem sokkal az áldozata előtt: „Nem sokat
beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije” (János
14,30). Az apostol ezt írta róla: „És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket
elvegye; és ő benne nincsen bűn.” (I. János 3,5) Ismételten ki kell emelnünk, hogy maga a
hajlam nem egyenlő a bűnnel.
Jakab levelében olvashatjuk, hogyan működik a kísértés az ember életében:
„…mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság
megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz” (Jakab 1,14–15). Jézus
már a késztetés szintjén azonnal nemet mondott, benne soha nem váltak kívánsággá a
kísértések. Nem engedte be a gondolatvilágába a rosszat, ellentétben velünk. Jézus azonnal
átlátta a különbséget a jó és rossz között, nem engedte, hogy akár egy gondolat erejéig is
időzzön a bűn „ideig-óráig való gyönyörűségénél” (Zsidókhoz írt levél 11,25). Őbenne –
ahogyan már említettük – nem voltak kitaposott ösvényei a bűnnek, nem úgy, mint
mibennünk. Nem voltak bűnös szokásai, az érzelem vagy a gondolat egyetlen árnyalatával
sem válaszolt a bűnre.
Bennünk viszont az öröklött bűnre való hajlam nem abban az állapotban marad, mint
ahogyan szüleinktől örököljük. Ha bűnt követünk el, akkor az öröklött hajlam a szokás
hatalmával megerősödik, ha újra és újra elkövetjük, szenvedéllyé válik, ami igen erős
megkötözöttséget jelent. Jézusnak volt ugyan hajlama az öröklés folytán a bűnre, de nem
voltak bűnös szenvedélyei, ez fontos különbség közöttünk és közte.
„Az ember sorsában osztozott, mégis Isten ártatlan Fia maradt. Idegen és átutazó volt a
földön. A világban élt, de nem a világból való volt. Kísértéseknek és próbáknak volt kitéve,
mint a mai férfiak és nők, de bűntől szabadon élt.‖( Ellen G. White: Bizonyságtételek, VIII.
kötet, 286. l.)
„Erőtelenségeinkben (infirmities) ő a mi testvérünk, de nem az bűnös
szenvedélyeinkben (angolban: passions). Az emberi szívben mindig talál Sátán annyi helyet,
hogy megvethesse a lábát... Krisztus azonban egyetlenegyszer sem lépett Sátán területére,
nem nyújtott semmi előnyt Sátánnak... Gondolattal sem, az érzelemnek egy árnyalatával sem
válaszolt a kísértésekre... A kísértések árja ostromolta, de rá nem vehette, hogy Isten iránti
hűségét megszegje... Ő bűnt nem ismert, ő a szeplőtelen Bárány... Ő szentsége
tökéletességének arányában szenvedett... Szent természete finom érzékeinek kimondhatatlan
fájdalmat okozott a gonosszal való érintkezés...‖ (Ellen G. White: Bizonyságtételek, II. kötet,
508. l. )
„Soha ne gyakorolj akárcsak a leghalványabban is olyan benyomást az emberek
gondolatára, hogy a romlottság foltja vagy a romlottság iránti vonzalom lett volna meg
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Jézusban, vagy hogy ő bármilyen úton is engedett volna a romlottságnak...‖( Ellen. G. White:
8. sz. levél, 1895)

Két természet volt Krisztusban
Még valamiben különbözött tőlünk Jézus, mégpedig abban, hogy neki születésétől fogva
isteni természete is volt, ami nekünk születésünkkor nincsen. Jézusnak kettős – isteni és
emberi – természete volt egyszerre. Jézus nem érhette volna el a tökéletességet, ha nincs isteni
természete, és ugyanakkor nem tanúsít teljes engedelmességet az igazság iránt, ha nem
tagadja meg önmagát, illetve az emberi természetét folyamatosan, az Atya erejére
támaszkodva.
Mi a különbség a kísértések során aközött, ha csak emberi természet van jelen, és
aközött, ha az isteni természet részese a megkísértett?
Ha jön a kísértés, és megjelenik a gondolatvilágban, az emberi természet vonzódik
hozzá. Ha csak ez a természet van, ha a kegyelem nem tud munkálkodni bennünk, a dolog
máris eldőlt, el fogunk esni. Ha nem hallgatunk lelkiismeretünk szavára, a már meglévő
világosságnak nem engedelmeskednünk, hanem „kimagyarázzuk‖, hogy miért is jó, ha a rossz
felé megyünk, kizárjuk az életünkből Isten Lelkének segítségét. Akár a jó, akár a rossz
irányba indulunk, az alapkérdés mindig a döntés.
Jézus esetében is megjelent a késztetés, reagált az emberi természete, de reagált az isteni
természete is, és Jézusnak személyes döntést kellett hoznia minden esetben. „…Krisztus sem
önmagának kedveskedett” (Róma 15,3). Az emberi természet arra késztette Jézust, hogy
önmagának (emberi természetének) kedvezzen. Isteni természete viszont arra késztette, hogy
az igazság mellett döntsön, bármi legyen az ára. Ezzel a belső meghasonlással, belső
küzdelemmel az Atyához menekült, és az ő jelenlétében győzte ezt le ezt a megosztottságot a
küzdő imádságban. Gyakran az egész éjszakát imában töltötte. Belekapaszkodott Isten
erejébe, nem távozott az imádság helyéről, amíg ez a meghasonlás meg nem szűnt. Erős
kiáltás és könnyhullatás közben kellett Istenhez járulnia. De valamit okvetlenül meg kell
látnunk: Jézus „előre győzött‖ a kísértések felett, nem a késztetés pillanatában próbált meg
emberi erejével ellenállni a rossznak. Az imaélete arra irányult, hogy a Szentlélekkel teljes
közösségben maradjon, mindenkor az Atya akarata alá tudja rendelni önnön akaratát.
„Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van” (János 14.11) „És
monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne
az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Márk 14,36).

Bűnös szenvedély rabjain is segíthet Krisztus?
A kérdésünk mindezek után az, hogy Krisztus tud-e segíteni azokon, akiknek mély
megkötözöttségeik vannak önnön bűnös szokásaik által? Ha igaz az, hogy a Közbenjárótól
megkívántatik az, hogy tapasztalatból ismerje az ember gyengeségeit, bizonyára megtaláljuk
Jézus életében ennek a párhuzamosát is. Erős dohányosok, alkoholisták, szenvedélybetegek
mondhatnák, hogy Jézus nem tud segíteni rajtuk, hiszen ő sohasem tapasztalta meg azt az
elementáris erejű kívánságot, amelynek ők a foglyai.
A pusztai megkísértés ad választ a kérdésünkre. „Akkor Jézus vitetett a Lélektől a
pusztába, hogy megkísértessen az ördögtől. És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt,
végre megéhezett. És hozzámenvén a kísértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e
kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él

120
az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. Ekkor vitte őt az ördög a
szent városba, és odahelyezte a templom tetejére. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá
magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged,
hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az
Urat, a te Istenedet. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta néki a
világ minden országát és azok dicsőségét, És monda néki: Mindezeket néked adom, ha
leborulva imádsz engem. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az
Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög. És íme angyalok
jöttek hozzá és szolgáltak neki” (Máté 4,1–11).
Jézus nem alacsony szinteken vívta meg a harcát, de jellegében a miénkhez hasonló
kísértései voltak. Ezt írja a Biblia: Krisztus „végre megéhezett.” Ez két dolgot jelent: egyrészt
annyira lefoglalták a lelki dolgok, hogy háttérbe szorult a test természetes kívánsága, másrészt
pedig a böjt végére fizikai ereje végének közelébe jutott, elemi erővel támadt rá az éhség,
azonban ennek még ellen kellett állnia. Még jön Sátán, és Jézus tűr. Nem veszi vissza isteni
hatalmát, hogy segítsen magán, az egész földi sorsát az Atya kezébe helyezte. Amikor az Atya
jónak látja, gondoskodni fog róla. Bizalma töretlen maradt, hite nem ingott meg a kétkedés
sugalmazására sem. „Ha Isten fia vagy…” – mondta Sátán. Jézus pedig nem látta szükségét
annak, hogy bármilyen provokálással szóba álljon.
Jézus minden kísértést megtapasztalt, minden harcot győztesen megvívott, ami csak
bennünket érhet, és az ő győzelme az alapja a mi győzelmünknek.
A Biblia szerint rendkívül fontos, hogy helyesen értsük a Krisztus testtélételét.
„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől
vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét:
valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; És valamely lélek
nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus
lelke, a melyről hallottátok, hogy eljön; és most e világban van már” (I. János 4,1–3). „És
minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben,
megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek
benne a világon, felvitetett dicsőségbe” (I. Timótheus 3,16). Ha rosszul értjük Krisztus
testtélételét, azonnal leteszünk a győzelemről, úgy tekintjük azt, mint ami elérhetetlen
számunkra. Ha Krisztus nem a mi természetünkben jött el, akkor nem is kell győznünk. Ha
Krisztusnak sem sikerülhetett volna a mi természetünkben győzni (ha nem vette volna
magára), nekünk hogyan is sikerülhetne? Akkor a bűn mindörökre része marad az életünknek
– és a Gonosznak pontosan ez a célja. Ugyanakkor az előbbi ige arra is vonatkozhat, hogy ha
valaki úgy véli, hogy a mi testünkbe nem kell beköltöznie Krisztusnak, ha a magunk erejéből
is megpróbálhatunk győzni, az is antikrisztusi tanítás. Mi is lehetne Sátán legfőbb célja, mint
hogy leszakítson bennünket minden hatalom és erő, és ami ennél is több: a szeretet örök
forrásától?
„Levelek érkeztek hozzám, amelyek azt állítják, hogy Krisztusnak nem lehetett
ugyanolyan természete, mint az embernek, mert akkor eleshetett volna a hasonló kísértések
alatt. Ha nem volt emberi természete, akkor nem lehet a mi példaképünk. Ha nem volt részese
a mi természetünknek, akkor nem kísértethetett meg úgy, mint mi emberek. Ha lehetetlen volt
számára, hogy engedjen a kísértésnek, akkor nem lehet a mi segítőnk. Valóság volt, hogy
Krisztus eljött, hogy megharcolja a csatákat mint ember, az ember javára. Megkísértése és
győzelme arról tesz bizonyságot nekünk, hogy az emberiségnek pontosan követnie kell a
mintát, isteni természet részesévé kell, hogy váljék az ember...‖ (Ellen G. White: Válogatott
üzenetek, I. kötet, 408–409. l.,)
„Emberi mivoltában Krisztus a mi bűnre hajló, elesett természetünkben volt. Ha nem így
lett volna, akkor »nem tétetett volna hasonlóvá testvéreihez«, »nem kísértetett volna meg
minden ponton, hozzánk hasonlóan«, nem győzött volna úgy, ahogy nekünk kell győznünk, és
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ennélfogva nem lenne az a teljes és tökéletes Üdvözítő, akire az ember vágyakozik, és akire
az embernek szüksége van, hogy megmentessék. Az az eszme, hogy Krisztus egy makulátlan
vagy bűntelen anyától született, aki nem örökölt semmiféle bűnre való hajlamot és ennélfogva
nem vétkezett, eltávolítja Krisztust az elesett világ köréből, pontosan arról a helyről, ahol
pedig a segítség szükséges.‖ (Ellen G. White: Bibliai olvasmányok a családi kör számára,
Review and Herald, 1915-ös kiadás, 174. l)

Krisztussal feltámadtunk
Az Evangélium két oldala
Az Evangéliumnak, a jó hírnek két oldala van: egyrészt hogy nem kell meghalnunk, és
másrészt pedig hogy nem magunktól, az örökölt dolgainkból kiindulva kell élnünk. Nem is
lehet eldönteni, melyik a nagyobb örömhír számunkra. Vége lehet a küszködésnek és a
kudarcok sorozatának. „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem
él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem,
a ki szeretett engem és önmagát adta érettem” (Gal. 2.20) Pál nem azt mondja, hogy a
Krisztus benne levő élete cél, amit el kell érni, hanem sokkal inkább azt, hogy ha ő egyáltalán
él, akkor a Krisztus él benne. Krisztus élete inkább út a számunkra, mint cél. Eddig a saját
utunkat jártunk, most már egy másik úton kellene járnunk. Eddig a magunk erejére
támaszkodtunk, most már a feltámadott Krisztus szeretné a maga életét kinyilvánítani
bennünk. A legnagyobb akadálya ennek a hitetlenség mellett az, hogy még mindig bízunk
magunkban valamennyire. Még mindig reménykedünk benne, hogy valami jót mégiscsak
tudunk tenni, és nem igaz az, hogy semmire nem vagyunk jók. Nekünk sokszor van még
reményünk önmagunkban, Istennek azonban nincs. Ő kijelentette, hogy természetünk, énünk
csak halálra méltó, és kijelentette, hogy ez megfeszíttetett a kereszten. Ha ezzel nem
azonosulunk, nem szánjuk halálba a természetünket, akkor tökéletes csőd lesz a vége. A
kereszten kiket öltek meg annak idején? Köztörvényes bűnözőket. Amíg mi, bűnözők nem
kerülünk a keresztre, addig szabadon járunk kelünk és bűnözünk. Nem tudunk mást tenni,
vagy "dolgozunk", vagy a kereszten vagyunk Krisztussal, és ezen keresztül befogadjuk az Ő
életét, amit kinyilvánít bennünk. Vagy bűnözők vagyunk, vagy szentek: Isten számára
lefoglaltak, akiket Ő elkülönített és felhasznál - a legjobb értelemben. Vagy a magunkéi
vagyunk, vagy Istené. Harmadik lehetőség nincs. Mi sokszor halogatjuk önmagunk tényleges
átadását. Amíg azt hisszük, hogy van bennünk jó, és magunk véghezvisszük, akkor az
önátadás csak illúzió, mert van bennünk egy rész, amit fenntartunk magunknak. Aztán, ha
azzal áltattuk magunkat, hogy átadtuk az életünket, és csődöt mondunk, akkor Isten erejében
kezdünk el kételkedni, pedig a hiba nem ebben volt. Végül pedig, mikor végképpen ott állunk
tehetetlenül, akkor azt mondjuk, hogy most már nem adom oda magam Istennek, hiszen mit
tudna velem kezdeni, semmire nem vagyok jó. Most már minek?
Pedig éppen ez a pillanat lenne az, amikor Isten tényleg tudna velünk valamit
kezdeni. Ha reménytelennek látjuk magunkat, az a legjobb, mert igazából azok is voltunk
mindig, csak nem láttuk be.
Krisztus a legnagyobb orvos. A földi híres, nagy orvosok között vannak olyanok, akik
nem vállalják a reménytelen eseteket, mert nem tudnak a beteggel mit kezdeni. Ha vállalnák a
gyógyításukat, nem tudnának ennek megfelelni, és a hírnevük is csökkenne. Krisztus azonban
olyan orvos, aki más eseteket nem is vállal, csak reményteleneket, és csak velük tud valamit
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tenni. Ha az énünket már nem dicsőítjük, akkor tudja átadni nekünk Szentlelkét, hogy
vezessen és megtartson bennünket.

Krisztusban új teremtés vagyunk az Ő feltámadása által
Krisztus, „aki emberként jött el a földre, szent életet élt, és tökéletes jellemet fejlesztett ki,
ajándékként felajánlja ezeket mindazoknak, akik meg akarják kapni. Élete kezeskedik az
emberekéletéért. Így Isten megbocsátja a múltban elkövetett bûneiket. Sőt még többet tesz:
Krisztus átitatja az embereket Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet az isteni jellem
hasonlósága szerint építi fel, lelkierővel és szépséggel ruházza fel a hívőket. Így a törvény
igazságossága beteljesedik a Krisztust követőkben. ÉrvényesIstennek az a szava, »hogy igaz
legyen Ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való« (Rm 3,26). (…)
Krisztusban mint személyes Üdvözítőben való hit által formálódik ki az egység Krisztus és
követői között. Ha a bûnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével,
törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, akkor egy értelemre jut a Megváltóval. Jézus
Krisztus emberi természete megérinti embervoltunkat, és emberi természetünk megérinti az istenséget. Így a Szentlélek bennünk végzett munkája által részeseivé válunk az isteni természetnek.
»Megajándékozott«-ak leszünk »ama Szerelmesben« (Eféz 1,6).” (Ellen G. White: Jézus élete, 670– 671.,
582. o.)

Gyengeség, üresség, törékenység: mindennek bővében vagyunk. Krisztusnak pedig éppen
ezekre van szüksége ahhoz, hogy kinyilváníthassa bennünk önmagát, az isteni életet. Jézusban
minden erőforrás megvan, amire csak szükségünk lehet. Nincs külön erő, amit Krisztustól
függetlenül használhatnánk: minden Őbenne van meg, s ha Őt befogadtuk hitben, akkor van meg
bennünk is. Isten nem adhatott többet ennél, nincs segítség, amelyben még közelebb jöhetne
hozzánk. Embersége megérinti ember voltunkat, mi pedig az istenséget. Így tehát semmi más nem
számít, csak az, hogy Krisztus bennünk lakozik-e, mi pedig Őbenne. Sem idő, sem képesség, sem
pozíció nem segíthet, de ezek hiánya sem távolíthat el attól, aki mindenütt jelen van, s akivel
bármikor közösségre léphetünk. Természetesen időbe telhet, mire megtanuljuk magunkat
alárendelni Krisztusnak, hogy valóságosan képesek legyünk Vele járni. De meg kell értenünk,
hogy Isten megmentése tökéletes és teljes, minden nehézség, ami ennek útjában lehet, a mi
oldalunkról áll fenn. A mi győzelmünk nem módszer, nem recept és nem eljárás, hanem egy
személy: maga az élő és feltámadt Krisztus Jézus.
Fel kell ismernünk a feltámadás fontosságát. Krisztus halála által adósságunk ki lett
fizetve. Ha azonban nem támadt volna fel Krisztus, akkor még a bűnben lennénk, akkor még csak
félig volnánk megmentve. Igaz, hogy Krisztus kifizette az adósságunkat. De ez azt is jelenti-e,
hogy többé már nem veszünk magunkra adósságokat? Isten megmentői munkája nem csak abból
áll, hogy Krisztus meghalt értünk. Sokkal inkább azt, hogy Krisztus éljen is bennünk. Ő minden
adósságunkat kifizette, és bennünk él, hogy a jövőben is adósságoktól mentesek maradjunk.
Krisztus a mi életünk.
„Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig
Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot
tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; akit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak
fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a
Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok” (1 Kor. 15.13-17)
Pál apostol azt mondja, hogy a hitünk hiábavaló a feltámadás nélkül, Krisztusnak pedig
az Atya dicsősége adott élet – ez a dicsőség az Ő élete ma (persze azelőtt is az volt). Ha,
tegyük fel, Isten elfogadta volna Krisztus áldozatát, de nem támasztja fel, akkor is hiábavaló
lenne a hitünk. Miért? 1 Kor. 15.22 adja meg a választ: "Mert a miképen Ádámban
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mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek" - azaz
életet kapnak, élővé tétetnek, feltámadnak. Ha nincs feltámadás, nincs Krisztus bennünk, ha
nincs Krisztus, csak Ádám van.
Krisztus nem "csak" feltámadt, hanem a mi megigazulásunkért, igaz életünkért támadt
fel, ez is jelentős része a feltámadásnak. Ezt olvashatjuk Róma 4.25-ben Jézusról: "Ki a mi
bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért." Azt mondta Pál
apostol, hogy ha nincs feltámadás, hiábavaló a hitünk. A bűnnek való meghalásunk is
Krisztussal együtt történik, és az új életre való feltámadásunk is vele együtt. Nem vagyunk
elválaszthatók az Úrtól - ha elválasztjuk magunkat, semmink nem marad, csak a régi Ádám és
az óember sorsa, ami a kárhozat.
Tegyünk fel egy nagyon egyszerű kérdést. Mit jelent feltámadni? Aki halott, az most
már él. Krisztus feltámadt, él, és ezért részesíthet bennünket az ő életében, ami nélkül, bár
fizikai életjelenségeket mutatunk, járunk, eszünk, iszunk, gondolkodunk és beszélünk, mégis
halottak vagyunk - a bűneinkben. Ha nem lenne feltámadás, nem lehetne új életünk.
Szükségünk van a keresztre, bűneink bocsánatára, meghalásra a bűnnek, és ugyanolyan
szükségünk van a feltámadásra és az új életre. Krisztus feltámadt, most már van hatalma
átadni nekem az ő életét. "Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való
hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem" (Gal. 2.20). Ki él? Krisztus. Ki
nem él? Én.
Teljesen tisztában kell lennünk azzal, hogy az élet spontán hoz elő egy bizonyos
magatartást, és hogy a magatartás soha nem pótolhatja az életet. Az élet következménye
szükségképpen a jó erkölcsi magatartás, de a jó erkölcsi magatartás sohasem helyettesítheti az
életet, nem juttathat el oda. Nem annak következményeként leszünk élők, hogy jól viselkedünk,
hanem ha élők lettünk, ennek következményeképp jól fogunk viselkedni.
„Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás
mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” (János 7:37-38.)
János elmondja, hogy Jézus a Szentlélekről beszélt, akit a Benne hívőknek kell
megkapniuk: „...mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.”
Miért nem adatott még a Lélek? Várt valamire. Arra, hogy Jézus befejezze a tökéletesített belső érték-csokor létrehozását, amiről beszélünk. Jézusnak be kellett építenie
ebbe a csokorba minden képességet és forrást, amire valaha életünkben szükségünk lesz: a
tökéletes szeretetet, a tökéletes hitet, a tökéletes engedelmességet, a tökéletes megbocsátást.
Addig várt a Szentlélek, amíg Jézus a keresztre nem ment és egyéni személyisége
közösségivé nem vált, ami minket is magába foglal. Várt, amíg az engesztelés műve
befejeződött és bűnünk problémája, ami elválasztott minket az Atyától, elrendeződött.
Jézus győztes életével és feltámadásával széttörte a halál bilincseit és minden korlátot.
Feltámadása után tanítványaihoz ment, „rájuk lehelt, és monda nékik: Vegyetek Szentlelket!”
(János 20:22)
Ahogyan a teremtéskor Isten a föld porából formált testbe lehelte az élet leheletét, és
így lett az ember élő lélekké, úgy ezzel párhuzamosan a kilehelt Szentlélek új teremtéssé tesz
bennünket.
1Kor 15,45-ben ezt olvashatjuk: „Lett az első ember, Ádám, élő lélekké, az utolsó Ádám
megelevenítő szellemmé.” Pál apostol itt párhuzamot von az ember teremtése és a mi új emberré
válásunk között: mindkettőt a teremtő hatalommal bíró Isten vitte és viszi véghez – és csakis Ő
képes rá.
Az ember teremtése így történt: „És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és
lehelte az õ orrába az életnek leheletét. Így lett az ember élõ lélekké.” (1Móz 2,7) A képlet tehát:
test + élet lehelete = ember. Ehhez hasonlóan van új életünk Krisztus által: „test‖ (én) +
„megelevenítő szellem‖ (Krisztus) = új ember. „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a
régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (2Kor 5,17) „…ha annak a Lelke lakik bennetek, aki
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feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az õ tibennetek lakozó Lelke által. Azért, atyámfiai, nem
vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk.” (Rm 8,11–12) Krisztus a Szentlélek által
lakozik bennünk. Isten új embert teremt: Istenből és emberből. S Krisztusban Isten és ember
találkoztak össze, hogy így egyé lehessenek.

Hiszel-e az új teremtésben?
"Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb
legyen? Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban? Avagy nem
tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk
meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen
feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben
járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára
feltámadásáé szerint is azok leszünk." (Rm 6,1-4) "Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek
meg, Krisztust öltöztétek fel." (Gal 3,27) "Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akivel
együtt fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból.
És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében,
megelevenített együtt Ővele, megbocsátva minden bűnötöket." (Kol 2,12-13) "Tudva azt,
hogy a mi óemberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután
ne szolgáljunk a bűnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk
Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Így gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de
éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó
testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban." (Rm 6,6-8, 11-12)
A Biblia nem azt mondja, hogy harcaink során a távoli jövőben meg fogunk halni a
bűnnek, hanem azt, hogy Krisztusban már meghaltunk annak. A Szentírás mint tényt közli,
hogy Isten belefoglalt minket a keresztség által Fia halálába, és feltámadásába is. Ha Krisztus
meghalt a kereszten - márpedig meghalt -, Vele együtt mi is meghaltunk a bűnnek. Ha
Krisztus feltámadt - márpedig feltámadt - mi is feltámadtunk Vele egy új életre. Hitben
támaszkodhatunk ezekre az ígéretekre. "Ővele együtt", vagyis Krisztusban temettetünk el: a
Szentlélek teszi ezt számunkra élő és ható valósággá. Ha a bűnnel való szembefordulás
szándéka megvan, hitben támaszkodhatunk a keresztség jelére, amelyet Isten éppen e
bizonyosság végett adott nekünk. Új élet van bennünk Krisztus jelenléte által. Ő a földi élete
minden pillanatában győztes volt a bűn fölött, s ha most átengedjük neki önmagunkat, az
életünket, ezután is győztes lesz bennünk, s mi őáltala. Nem a jövőtől és a magunk tetteitől
kell várnunk a meghalást, hanem Krisztus keresztjére és az Istennel való szövetségkötésünkre
kell tekintenünk. Isten a keresztségben megadta Szentlelket. "Péter pedig monda nékik:
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek
bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát". (Csel. 2.38). Nem egy lelki ajándékot
kaptunk a felnőttkeresztségben (persze lehet, hogy azt is), hanem elsődlegesen és főképpen a
Szentlelket magát, mint ajándékot. Az Ige kijelenti ezt, tehát így van.
Itt látjuk meg, hogy nincsen kibúvónk. Mert ha van rendezetlen bűnünk: rendezzük el,
és higgyünk az Isten kijelentésében és ígéretében. Ha pedig nincsen ilyen - akkor miért ne
hinnénk? Ezen a ponton válhat világossá önmagunk számára, hogy hiszünk-e az Isten
beszédének vagy pedig nem. "Az igaz ember pedig hitből él." (Róm. 1.17) Hajlandóak
vagyunk-e engedni az Isten kijelentésének? Krisztus ezt mondja ezeken az igéken keresztül:
"kelj fel, és járj!" HA Krisztusban vagy, új teremtés vagy. HA hiszel. Ha nem, akkor nem. Ha
rábízod magad teljességgel a Krisztusra, a Krisztusban való élet Lelkének törvényére (), akkor
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elkezdhet működni az életed. Ugyanaz a felszólítás hangzik el számunkra is, mint Tamásnak:
"Ne légy hitetlen, hanem hívő".(Ján. 20.27)
Hadd mondjam el egy barátom történetét. Ő egy évtizeden át édességfüggő volt.
Előfordult, hogy egy üveg mézet is megevett egy ültő helyében. Több alkalommal is próbált
leszokni az édességekről, de néhány napnál tovább egyszer sem sikerült. Egy alkalommal egy
kollégája megkérte hogy hozzon neki a boltból két kiflit. Édességek között vezetett az út?
Kijött a boltból ezer forint értékű édességgel azután vissza kellett mennie, mert elfelejtette a
kiflit. Elmondta: "az hozott fordulópontot az életemben, hogy megértettem, hogy itt törvényi
erők működnek, amikkel szemben tehetetlen vagyok. Rájöttem, hogy nem azt kell kérnem,
hogy Isten segítsen, hanem hogy vigye ő véghez. Rábíztam magam a másik törvényre,
letettem Isten kezébe a dolgot - és működött. Azóta nem is kívánom az édességet. Van egy
tábla csoki az autómban - hozzá sem nyúltam".

Az Atya Krisztust feltámasztotta és a jobbjára ültette
Krisztus az Atya jobbjára ült az Írások szerint, az ő királyi székébe. Osztozik
dicsőségében és hatalmában, s ebben a dicsőségében és hatalmában végzi a szolgálatát értünk
a mennyei szentélyben, „ahová útnyitóul ment‖(Zsid. 6.20) Krisztus odaszentelte magát az
emberek megmentésére a bűneset óta, ezredévek óta ez képezi figyelme legfontosabb tárgyát,
szüntelenül ezen munkálkodik, és ez mindaddig így lesz, míg el nem jön az ég felhőin,
hatalommal és dicsőséggel.
„Krisztus, a Megváltó megjelenésében megnyilvánult az, hogy háromféle szolgálatot
fog végezni: prófétait, főpapit és királyit. … Ezt a háromoldalú igazságot általában mindenki
elismeri, aki ismeri a Szentírást, de emellett létezik olyan igazság is, ami úgy tűnik, nem
közismert- hogy Krisztus nem egyszerre tölti be e három szolgálatot. A három szolgálat
egymást követi. Először van a prófétai, azután főpapi, majd a királyi. Ő volt „ama Próféta‖,
amikor eljött a földre, „Isteni tanítóként.‖ Az Ige testté lett és lakozott miközöttünk, „telve
kegyemmel és igazsággal.‖ (Ap. csel. 3, 19-23) De akkor nem főpap volt, és nem is lehetne
főpap, ha még itt lenne a földön, mert meg van írva: „Ha tehát a földön volna, még csak pap
sem volna.‖ (Zsid. 8, 4) De miután befejezte földi prófétai küldetését, felemelkedett a
mennybe és az Atya jobbján ül a trónon; most ott a mi „nagy Főpapunk‖ aki „örökké él, hogy
közbenjárjon érettünk.‖ Megíratott: „És pap is lesz az Ő [az Atya] székében és békesség
tanácsa lesz kettőjük között.‖ (Zak. 6, 12-13)
Nem Főpap volt, amikor Prófétaként itt járt a földön, és most nem Király, hanem Főpap
a mennyben. Az igaz, hogy király, olyan értelemben, hogy Atyja trónján ül, és ezáltal királyi
főpap Melkisédek rendje szerint, aki bár a felséges Isten papja, de Sálem királya is volt, a
békesség Királya. (Zsid. 7, 1-2) De ez nem az a királyi szolgálat és királyiszék, amiről a
jövendölés szól, és amit az ígért királyi szolgálat magában foglal.
A megígért királyi szolgálat és a jövendölés az, hogy Király lesz „az Ő atyja, Dávid
trónján‖, amikor Isten országa örökre megmarad ezen a földön. … a trónt, a királyi fejdíszt, és
Dávid királyi koronáját senki nem örökölte meg addig, ‖amíg el nem jön Az, akinek joga van
hozzá‖ és Néki adatik. Akinek joga van hozzá, az csak egyedül Krisztus, „Dávid Fia.‖ De ez
az „eljövetel‖ nem az első eljövetel, amikor Önmagát megalázva eljött, fájdalmak férfiaként
és betegség ismerőjeként; hanem második eljövetele, amikor dicsőségben jön el, mint
„királyok Királya és uraknak Ura‖, amikor királysága darabokra zúzza és megemészti a földi
királyságokat, betölti az egész földet, és örökre fennáll. Igaz, hogy amikor betlehemi
kisgyermekként megszületett erre a világra, Királynak született: Király volt akkor, és Király
lesz mindörökre jog szerint.
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De igaz az is, hogy királyi szolgálatát nem kezdte el, a királyi fejdíszt, a koronát nem
vette fel és az ígéret trónusát nem foglalta el akkor, most sem foglalja el és addig nem is
fogja, amíg ismét vissza nem jön a földre. Akkor magához ragadja hatalmát és uralkodni fog
igazsággal, királyi szolgálata teljes dicsőségében. Az Írásban azt olvassuk, hogy miután
„ítélők ültek le és könyvek nyittattak meg‖, mint valami Emberfia jött és ment az
Öregkorúhoz „és adott néki hatalmat, dicsőséget és országot és minden nép, nemzet és nyelv
néki szolgált, az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg
nem rontatik.‖ (Dán. 7, 13-14) Ekkor foglalja el valóban „az Ő atyjának, Dávidnak királyi
székét és uralkodik a Jákób házán mindörökké, és az Ő királyságának vége nem lesz!‖ (Luk.
1, 32-33) Az írások, az ígéretek és a próféciák vizsgálata alapján világos az, hogy a három
szolgálat - a prófétai, főpapi és királyi szolgálat - egymást követi és egyik sincs, sőt még kettő
sincs egyidőben. Először Krisztus „ama Próféta"-ként jött el. Most Főpap, és Királyként jön el
újra. Munkáját „ama Próféta‖-ként befejezte mielőtt Főpap lett, és befejezi Főpapi munkáját,
mielőtt Királyként visszajön. Ami Krisztus volt, ami most, és ami lesz, ez kell, hogy adja
gondolkodásunk tárgyát. … Prófétai szolgálata egy fontos, előkészítő szolgálat volt főpapi
szolgálatához; prófétai és főpapi szolgálata pedig előkészíti királyi szolgálatát. Ezért
szükséges számunkra Krisztust szolgálataiban, és szolgálatait azok sorrendiségében
szemlélnünk.
Prófétai szerepe nemcsak azért fontos, mert tanulhatunk Tőle, - aki úgy beszélt, mint
még ember soha - hanem azért is, mert azáltal megfelelően láthatjuk főpapi szolgálatát.
Főpapi szerepéről nemcsak azért fontos elgondolkodni, mert hatalmas kiváltságunk származik
főpapi szolgálatából, hanem azért is, hogy felkészültek legyünk arra, amikké leszünk. Mert
meg van írva: „Hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai és uralkodnak Ővele ezer
esztendeig.‖ (Jel. 20, 6) Prófétai szolgálatának átgondolása előkészület arra, hogy
megfelelően láthassuk főpapi szolgálatát. Szükségszerű, hogy szemléljük főpapi
szolgálatában, mert így képzelhetjük el királyi szolgálatát is, amikor Vele leszünk és
uralkodunk. Mert felőlünk megíratott: „De a magasságos egeknek szentjei veszik majd át az
országot és bírják az országot örökké és örökkön örökké‖ és „országolnak örökkön örökké.‖
(Dán. 7, 18; Jel. 22, 5).‖ (A. T. Jones: A keresztény tökéletesség megszentelt útja, Bevezetés)

Az Atya „együtt ültetett” minket a Krisztussal a mennyekben
Krisztussal együtt ülni a mennyekben azt jelenti, hogy részesülünk az ő hatalmában,
erejében. A Szentlélek, aki adatott nékünk, a kapocs számunkra a földi és a mennyei világ
között. Ugyanaz a Lélek van bennünk, mint Őbenne, ezért ahol Ő van, ott vagyunk mi is, amit
ő elvégzett, az bennünk is készen van, mivelhogy az Ő teljességéből kaptunk „kegyelmet
kegyelemre halmozva‖ (Ján. 1.16). De ha ezt a hatalmat vizsgáljuk, világosan kell látnunk,
hogy ez nem a földi értelemben vett hatalom, és nem világi, testies célokra kaptuk. Isten fiai
vagyunk e hatalom által, és nem a világ fiai – nem test szerinti életre adatott, hanem Lélek
szerintire. Ez elsősorban arra szolgál, hogy Isten fiai legyünk és maradjunk, hogy azzal a
hatalommal éljünk, amivel Krisztus a kígyó fejére taposott és legyőzte (1 Móz. 3.15) –ezzel
párhuzamosan Isten „megrontja Sátánt a mi lábaink alatt is hamar‖ (Róm.16.20), akár
bennünket, akár másokat akar megmarni. Nem csak önmagunkért, hanem szolgálatra is
kaptuk ezt a hatalmat.
Mindezeken felül mit jelent még a mennyben lenni? Nézzünk meg néhány szempontot.
Ha mennyben vagyunk Krisztussal,
 Isten közvetlen jelenlétében vagyunk,
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mint oda tartozók, mennyei polgárok.
Ha Krisztus ül, az csak az ő királyi széke lehet, és eszerint mi is együtt ülünk vele,
azaz:
 részesülünk a hatalmában,
 részesülünk az életében. Mivel a mennybe nem mehet be semmi, ami bűnnel fertőzött,
ezért:
 igazak vagyunk
 tökéletesek vagyunk.
Nem arról van szó, hogy Isten nem tekint a rosszra bennünk, bármilyen formában
„elnézné‖ vagy jóváhagyná, hanem arról, hogy Krisztusban megszabadít és megszabadított
ténylegesen, ami az életünk külső megváltozásában mérhető le, ha hiszünk benne. Azt írta
Pál, hogy Isten együtt ültetett bennünket Krisztussal. Az ülés a nyugalom helyzete. Isten
valamit elvégzett, mi pedig ülünk, és élvezzük annak a gyümölcsét, amit Ő tett meg.
Megpihenünk valamiben, ami már a miénk. Először is Isten közvetlen jelenlétében lehetünk.
Ezt könnyen beláthatjuk, hiszen Isten most is, itt is jelen van. Ha átadtam magam, az Ige
szavai szerint bennem van, lakást vett a lelkemben - ennél közvetlenebb jelenlétet nem lehet
elképzelni. ”Jézus monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én
Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk" (Ján. 14.23).

Krisztussal vagyunk, mint oda tartozók, mennyei polgárok. "Azért immár nem vagytok
jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek"
(Eféz. 2.19).

Részesülünk Krisztus hatalmában: "Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; akik nem
vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől
születtek" (Ján. 1.12-13).

Részesülünk Krisztus életében: "Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek
világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek,
azoknak, a kik az ő nevében hisznek" (Ján. 1.4, 5, 12).

Igazak vagyunk Isten előtt. Hogy Krisztussal közösségbe kerülhessek, bocsánatot kell
kérnem Istentől minden bűnömért, amit felismertem. Ha ez megtörtént, akkor igaz
vagyok-e Isten előtt? Nyilvánvalóan.

Tökéletesek vagyunk. Ha Krisztus bennünk van, engedjük őt megnyilvánulni, és nem
az "énünk" nyilvánul meg (v.ö. Gal. 2:20), akkor ő tesz-e bármit, ami rossz?
Mindaddig, míg Krisztusban vagyunk, tökéletesek vagyunk. Ha kiesünk a Vele való
közösségből, bűnt fogunk elkövetni előbb-utóbb, ezért ez a tökéletesség megszűnik.
De ne önostorozásban merüljön ki az életünk ekkor sem. Bánjuk meg, rendezzük el, és
vegyük például Pál apostolt: „… most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus
Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és
szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, És találtassam Ő benne, mint a kinek
nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit
által, Istentől való igazságom a hit alapján: Hogy megismerjem Őt, és az Ő
feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén
az ő halálához; ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Nem
mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy
el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én enmagamról
nem gondolom, hogy már elértem volna: de egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam
megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén,
czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása
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jutalmára. Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha
valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek” (Fil. 3.8-15).
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„Megszüntette az ellenségeskedést” (Eféz. 2.7-17)

Mit törölt el Krisztus és mit nem?

A tételekben való törvény az ellenségeskedés magva
„…ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az
ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e
világon; most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a
Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a kettőt, és lerontotta a
közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben
való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet
szerezvén; és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által,
megölvén ezen az ellenségeskedést” (Eféz. 2.12-16) (a 14. versben az eredetiben nem szerepel
a "nemzetség" szó).
Ez az igeszakasz nem csak a zsidók és pogányok közötti ellenségeskedésről szól, hanem
elsősorban az "Isten nélkül való" ember és az Isten között lévő, az emberek oldaláról
megnyilvánuló ellenségeskedésről is az Isten ellen. Ez először is egyfajta érzelminek
mondható (de azért sokszor annál több is) hozzáállásban érhető tetten. Amíg nem ismerjük őt,
haragszunk, neheztelünk Istenre, van, aki gyűlöli is, bizalmatlanság tölt el bennünket vele
szemben.
Régen Krisztus nélkül valók voltunk, de Krisztus vére közelvalókká tett. Az ő áldozata
lehetővé tette, hogy megbékülhessünk Istennel, és Ő is igazságban és jogosságban
foglalkozhasson velünk. Krisztusban eggyé lett Isten és az ember s ezáltal megszüntette az
ellenségeskedést. Kik között? A zsidók és a pogányok között is, de ez egy másik
ellenségeskedés megszüntetésének volt a gyümölcse, ahogyan a 15-16. versben látjuk. Előbb
egy másik ellenségeskedést szüntetett meg: az ember ellenségeskedését Istennel szemben. Ez
Krisztusban történik meg. A legelső ellenségeskedés Istennel szemben az általában, hogy még
„pogányként‖ haragszunk rá, mert azt gondoljuk, hogy kegyetlen és önkényes zsarnok. Ha
megismerjük azt, hogy Jézus Krisztust adta értünk, beláthatjuk, hogy ezen
ellenségeskedésünknek semmi alapja nincsen, és Isten, akiről nem tudtam, milyen viszonyban
van velem, kiderül, hogy szeret. Senki nem adná oda a gyermeke életét azokért, akiket nem
szeret – ez nyilvánvaló. Krisztus sem vállalta volna az áldozatot önként, ha nem szeretne.
Aztán amikor az ember megpróbál Isten szerint élni, következik a rejtettebb ellenségeskedés
Istennel, amikor rájövök, hogy nem megy a saját erőmből. Ez az ellenségeskedés
megnyilvánulhat nyíltan, lázadásban, de ugyanez rejtettebben a csüggedésben, a
reménytelenségben, a fásult lelki ernyedtségben. Azonban erre is megoldás Krisztus
váltságműve, amelynek csúcspontja a kereszt – mivel a Szentlélek, akit Krisztus a
megdicsőülése után elküldött, felkarolja az erőtlenségünket, ezáltal megszüntet minden
ellenségeskedést. „Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok
szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:
Abbá, Atyám!‖ (Róm. 8.14-15). A Lélek adja belénk az Isteni természetet (ami az ő sajátja),
ezáltal új teremtések vagyunk Őbenne, „békességet szerezvén‖ (Eféz. 2.15.)
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„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett
minden. Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által,
és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban
megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a
békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette
értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne‖ (2 Kor. 5.17-21)
„Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok
testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a
Krisztus Lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a
bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki
feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból,
megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által. Annakokáért
atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: Mert, ha test szerint éltek,
meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek. Mert a kiket Isten Lelke
vezérel, azok Istennek fiai” (Róm. 8.8-14)

Mi a tételekben való törvény?
Krisztus eltörölte a tételekben való törvényt. Ezt fontos, hogy egészen világosan
megértsük. Mit jelenthet a tételekben való törvény? A Biblia tanúságot tesz arról, hogy Isten
erkölcsi törvénye érvényes, sőt kötelező mindenki számára. "Mert nem azok igazak Isten előtt,
a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik" (Róm.
2.13) - a gyakorlatban. Jézus ezt mondta: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a
prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.‖ (Mát.
5.17)
Mit jelent tehát a tételekben való törvény? Tételekben szó a görögben ezt: "dogma",
vagyis tétel, rendelet, parancs. A zsidó nép ellenségeskedett Istennel? Mivel megfeszítették
Krisztust, a válasz: igen. Mi választotta el őket Istentől? El kellett valamit törölni, valami
elválasztó falat, hogy Istenéi lehessenek, hogy közösségük lehessen vele. A fő ok itt Pál
szerint a "parancsolatoknak tételekben, (dogmákban való) törvénye" volt. Nem a törvény
maga volt a probléma (v.ö. Róm. 2.13, Róm. 7.12), hanem a hozzáállás a törvényhez, és ezen
keresztül Istenhez. S ez a hozzáállás, amiről szó van, annyira borzalmas és gyilkos, hogy
Jézus keresztre adásához vezetett, s akik ebben maradtak, kizárták magukat az üdvösségből.
Ezt félre kellett tenni, ez pedig Krisztus keresztje, s annak kihatásai révén történt. Mit jelent
tehát a tételekben való törvény? Az Izráellel való szövetségkötéskor láthatjuk ezt: „Elméne
azért Mózes, és elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését; az egész nép
pedig egyező szóval felele, mondván: Mindazokat a dolgokat, a melyeket az Úr parancsolt,
megcselekeszszük.‖ (2 Móz. 24.3). Akkor még nem tudták, hogy nem képesek rá, a fő
probléma az volt, hogy később sem jöttek rá. Folyamatosan a tételek, parancsok és rendeletek
megtartására tekintettek, és ezen keresztül közeledtek Istenhez – mivel azonban nem voltak
képesek a törvény lelki lényegét megcselekedni, mivel az emberi természetből ez nem
következik, ezért leszállították a törvény kívánalmait egy emberileg – ha nehezen is de –
teljesíthető szintre. Életet viszont nem akartak nyerni Istentől, pedig ez lett volna a lényeg.
„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek
azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam; és nem akartok hozzám jőni, hogy életetek
legyen!‖ (Ján. 5.39-40) Az nem baj, ha valaki tudakozza az írásokat, sőt! A baj az, ha nem
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megy Krisztushoz, hogy élete legyen. A tantételek ismerete ugyanis nem egyenlő az élettel.
Éppen úgy van ez, mint egy virággal és a virággondozók kézikönyvével. Egy virágról
számtalan tételt kimondhatok, de a tételekből nem tudok összerakni egy növényt. De a tételek
nagyon jók arra, hogy ha van egy virágom, akkor tudhatom, mi az ami életben tartja, és mi az,
ami megöli. Az élet pedig az Isten élete, az isteni szeretet.
A törvény körülírja, megmutatja, milyen az Istennel közösségben levő élet, milyen a
szeretet. Ha Isten csak annyit mondana: szeress, nem értenénk meg, mert „elidegenültünk az
isteni élettől”. (Eféz. 4.18). Ezért részletezni kell: a nagy parancsolatban, a szeretetben, aztán
a két nagy parancsolatban, hogy szeresd Istent, teljes valódból és hasonlóképpen szeresd a
felebarátodat. De hogyan? Ezt bontja tovább a két kőtábla, egyik oldalon az Isten felé való
szeretet gyakorlati megnyilvánulásának leírásával, a másik táblán az emberek iránti szeretet
gyakorlatával. Ha ez még nem elég, ott vannak Mózes könyvei, s végül az Újszövetség,
különösen a Hegyibeszéd, ami bemutatja: így néz ki egy élet Istennel közösségben. Előbb
azonban életet kell nyernünk Istentől, ez által, ebben tudjuk csak cselekedni, és akkor is csak
Istennel, Krisztusban. Magunktól soha és semmiképpen. A tízparancsolat szövege az
eredetiben megengedi a kijelentő módot is, mint leírását az Istennel való közös életnek.
„Nincsenek idegen isteneid én előttem. Nem ölsz. Nem lopsz‖, stb.
„Izráelnek ott volt a kezében a Biblia; ismerték Isten igéjét. Azzal büszkélkedtek, hogy
ők a Könyv népe, Isten népe. Rendszeresen olvasták és hirdették zsinagógáikban: „Az én
beszédem... megcselekszi, a mit akarok.‖ De amikor elolvasták ezt az igét, ezt mondták rá: Ez
így igaz, a dolognak meg kell lennie. Látjuk a szükségét, és meg is cselekesszük. Mi
megtesszük, amit mond. És neki is fogtak teljes erejükkel, hogy véghezvigyék. Ez azonban
elég sokáig tartott nekik - olyan sokáig, hogy soha nem értek a végére. Az ige igazi
megcselekvése olyan távol állt tőlük, hogy legnagyobb nagyjaiknak is el kellett ismerniük:
„Ha csak egyvalaki is lenne, aki akár csak egyetlen nap erejéig is képes lenne megtartani az
egész törvényt, és ne vétene egyetlen pontja ellen sem - sőt, ha egyvalaki is akadna, aki képes
lenne megtartani a törvénynek csak azt az egy pontját, ami a szombat méltó megünneplését
írja elő - akkor Izráel nehézségei véget érnének, és a Messiás végre eljöhetne.‖ Lám,
elkezdték ugyan megcselekedni, amit az ige mondott, mégis olyan sokáig tartott nekik, hogy
soha nem értek a végére. Minek nevezhetjük akkor őket? [Evolucionistáknak, akiknek fő
kérdésük az idő, ami alatt majd előrehaladnak.]
Ott volt tehát Isten igéje, ami ezt mondta: „Megcselekszi, a mit akarok.‖ Ez a kijelentés
a teremtő hatalomra vonatkozott. De ők hiába vallották, hogy elismerik Isten szavának
teremtő erejét, saját életükben mégis teljesen kizárták azt, és ezt mondták: Mi megtesszük.
Saját magukra tekintettek, és magukban keresték azt a működési elvet, ami majd eljuttatja
őket az igével való összhangra. Minek nevezhetjük akkor őket? Talán félsz kimondani, mert
rettegsz, hogy esetleg te is ezen az úton jártál? Ne félj kimondani, hogy evolucionisták voltak,
mert bizony azok voltak, és a jelen olvasók közül is sokan azok. Életútjuk
összeegyeztethetetlen a teremtéssel; a teremtésnek semmi helye nincs benne. Nem lettek új
teremtményekké; nem formálódott bennük új élet; Isten ereje nem végezte el bennük a
feladatát; az egész csak róluk szólt; és olyan messzire kerültek a teremtésben való hittől, hogy
végül elvetették a Teremtőt, és keresztre feszítve űzték ki a világból. Az evolúció ugyanis
mindig ezt teszi, mert ne felejtsük, hogy „az evolúció teljességgel összeegyeztethetetlen a
teremtéssel.‖‖ (A. T. Jones: Termtés vagy evolúció – válassz!)

Krisztus eltörölt-e minden törvényt?
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A Biblia szerint a bűn a törvény megszegése, Jézus viszont soha nem követett el
semmilye bűnt, Ő valóságosan és teljesen betöltötte Isten törvényét. Ezt azt jelentené, hogy a
Törvény kívánalmai ránk már nem vonatkoznak?
Nézzünk meg két véleményt, egy karizmatikus és egy református teológus tollából.
A törvényről így ír Tom Marshall, egy neves, új-zélandi karizmatikus szerző:
„A Szellem feladata, hogy Isten törvényét az életünkre úgy alkalmazza, hogy ne essünk
se a törvényeskedés, se az öntudatos szellemiesség csapdájába. Bíznunk kell abban, hogy
Isten munkája bennünk valóság, így élhetjük szabadon és spontán önmagunkat, egészen
addig, amíg a bennünk lévő Szent Szellem oktató munkájára reagálunk. Mit tesz a Szent
Szellem? Azt, amit Jézusban tett - szívünkbe írja a törvényt. A törvény pedig szabaddá tesz
minket! Evangéliumi hátterünkkel talán nehéz hinnünk a törvény felszabadító erejében. A
megváltás célja azonban, amint Pál a Róma 8:4-ben írja: „Hogy a törvénynek igazsága
beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint”. … Értsük meg,
hogy Isten törvénye nem olyasmi, amit Isten alkotott, hanem Isten Maga egyszerűen ilyen. A
törvény Isten jellemét fejezi ki. A törvény ezért szent, igazságos és jó. Néha helytelen és
teljesen igeellenes ellentétet hozunk létre a kegyelem és a törvény között, mintha a kegyelem
jó lenne, a törvény pedig rossz. Ez nem igaz. Isten törvénye az önzetlen szeretet törvénye.
Isten csodálatos jellemét fejezi ki és azt a módot, ahogyan Isten élni akar. … A szabadságnak
mindig a törvény által meghatározott korlátokon belül kell kifejeződnie. Ezt hívjuk
engedelmességnek. Az engedetlenség, avagy a törvény semmibe vétele azt jelenti, hogy a
törvény ellenségünkké válik és többé nem vagyunk szabadok. Ez az alapelv világosan látható
a természeti törvények működésében. Nem vagyok „szabad‖ arra, hogy a nehézségi
törvénnyel dacolva egy felhőkarcoló falán fölfelé sétáljak. Ha ezt megpróbálom, a törvény
ellenségemmé válik és a földhöz vág. Ugyanez igaz a társadalmat irányító törvényekre. A
törvényszegő elveszti szabadságát. Még ha nem is fogják el, már nincs meg belső szabadsága
arra, hogy az utcán félelem nélkül végigmenjen: vétke nyomában van. A mindenségbe
beépített erkölcsi és szellemi törvények éppúgy működnek. Ha megszegem őket épp oly
pusztítóan és kérlelhetetlenül fordulnak ellenem, mint bármely más, akár természeti, akár
ember alkotta törvény. Ma már nem kételkedünk ebben. Több nemzedék törvényszegésének
következményeit aratjuk, az eredmény pedig pazarlás, szennyeződés, szükségek, nyomorúság
és halál.‖ (Tom Marshall: Valóban szabad,76, 61, 59. oldal, Zúgó Szél Alapítvány, 1992.)
Szénási Sándor református teológus pedig így ír:
„Nem csak a keresztyén-zsidó párbeszéd megindulása, de a II. Helvét Hitvallás is arra
késztet bennünket, hogy felülvizsgáljuk sokszor felületes (és megrögzött) Igeértelmezésünket.
Jézus a Hegyibeszédben a maga küldetéséről ezt mondja: „Ne gondoljátok, hogy jöttem
a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább,
hogy betöltsem‖ (Mt. 5:17).
A keresztyén teológusok már jó idő óta azt mondják: Jézus itt csak azt hangsúlyozza,
hogy ő valóra akar váltani minden rá vonatkozó próféciát. Ha azonban ennek a versnek
eredeti értelmét szeretnénk felfogni, jobban oda kell figyelnünk minden egyes szóra,
mégpedig Jézus anyanyelvére gondolva. Az egyik fontos szavunk a katalüó, amit héberül
méfir-rel mondhatunk; a másik a pléroó, amit általánosan lemalot-nak fordíthatnánk vissza, a
leqajjém azonban még inkább megfelel neki. Vagyis a verset így kellene fordítanunk: „Ne
gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy a törvényt és a prófétákat hatályon kívül helyezzem!
Nem azért jöttem, hogy hatályon kívül helyezzem őket, hanem inkább, hogy érvényt
szerezzek nékik.‖ … Azt látjuk tehát, hogy Jézus beleszületik, és belenő a Törvénynek való
engedelmességbe, és egyáltalán nem érzi azt tehernek (2,46). Sokan úgy látják, mintha a
zsidóság valami kegyetlen. teherként cipelné magán az „elhordozhatatlan‖ törvényeket. A
valóság sokkal inkább az, hogy a törvények betöltése, megcselekvése örömmel és békességgel
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tölti el a kegyes zsidót, és ha valamit nem ért, vagy bizonytalanságban érzi magát, örül, ha
világos és építő magyarázatot kaphat. Jézus is szívesen kérdezgette és hallgatta az írástudókat
a templomban az evangéliumi leírás tanúsága szerint. … A sabbat ugyancsak nagyon fontos
szerepet játszik Jézus életében. Igaz, sokszor szeretnénk őt úgy látni, mint aki a szombatot is
semmibe veszi, de valójában épp az ellenkezője igaz. Sokszor idézzük Márk evangéliumából,
hogy „a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért‖ (2:27), ami egyébként
tökéletes megfelelője III.Móz. 18:5-nek: az Úr parancsai azért vannak, hogy éljünk általuk, s
nem azért, hogy meghaljunk általuk. Azonban úgy vagyunk ezzel, mint a visszhang a
kiáltással: csak a végét adjuk vissza. Az életünk jól mutatja, hogy meghallottuk, hogy nem az
ember lett a szombat napjáért; de valahogy kimaradt, hogy kaptunk egy szombatot a
pihenésre, ami a mi érdekünk! Ha Jézus annyira semmibe vette volna a szombat napját, ahogy
mi a magyarázatainkban sejteni engedjük, bizonnyal nem szólított volna fel: „Imádkozzatok,
hogy a ti futásotok ne szombatnapon legyen!‖ (Mt. 24:20) … Amikor Jézus feddi a
farizeusokat és az írástudókat, a legnagyobb tévedés azt feltételezni, hogy a Törvény teljes
elvetésének a célzatával teszi! Akkor véletlenül sem okozott volna gondot a tanítványok
számára, hogy bemehetnek-e egy goj házába vagy hogy mennyire szigorúan kell tartani a nem
zsidó származású keresztyéneknek a törvényeket? Máté evangéliumának 23. részében, ahol
Jézus „ostorozza‖ a farizeusokat és az írástudókat, azzal indokolta kikelését: „elhagyjátok
amik nehezebbek a Törvényben... pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem
elhagyni!" (23). Újra csak azt állíthatjuk tehát, amit Jézus maga mondott magáról: „Nem azért
jöttem, hogy hatályon kívül helyezzem (a Törvényt), hanem inkább, hogy érvényt szerezzek
néki!‖ … Mindezeket azért éreztem nagyon fontosnak, mert sokan úgy gondolják: „Jézus
azért jött el, hogy megszabadítson a Törvénytől, amely megkötöz‖. Ezzel szemben azt kellene
meglátnunk, hagy mára Törvény is azért adatott, hogy a bűneinktől megtisztítson, és Jézus
küldetése is az, hogy „a mi bűneinket elvegye‖ (1Ján 3,5). Lehet, hogy a Törvény által
képtelenek lennénk megigazulni és üdvözülni, de ez nem a törvény hibája, hanem a mienk!
Nem ok nélkül mondja tehát Jézus: „Valaki azért csak egyet is elken a legkisebb
parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyek királyságában a legkisebb lészen;
valaki pedig cselekszi és tanítja, az a mennyek királyságában nagy lészen‖ (Mt 5,19).
(Szénási Sándor: Jézus és a törvény c. cikkéből; Idézi Teológiai Szemle 1986/4, 239241. l.)

Szent, igaz, jó – és az Újszövetségben is hatályos
A biblia Isten törvényét ugyanazokkal a kifejezésekkel írja le, mint Istent. Pál apostol
ezt írja Róm. 7.12-ben. „Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó‖. A
Biblia ugyanezeket használja Istenre, sőt úgy, mint aki egyedül szent, igaz és jó.
„Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent.‖
(Jel. 15.4 ) „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit
elküldtél, a Jézus Krisztust” (Ján. 17.3). „Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak egy, az Isten” (Mát. 19.17)
A törvényt Isten fogalmazta meg, adta, írta saját kezével a kőtáblára: a szent igaz és jó
törvényt a szent igaz és jó Isten. Ráadásul - Pál apostol egyértelmű kijelentése szerint Krisztus volt az ószövetség Istene is. Krisztus a megváltási terv végrehajtója kezdettől
mindvégig. Krisztus a törvényadó, és ő maga mondta, hogy nem eltörölni jött a törvényt,
hanem betölteni – s „aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt”
(1 Ján. 2.6). Isten a törvényét a Sinai hegyen hirdette ki, de ez nem azt jelenti, hogy csak ettől
fogva volt, és Krisztusig tartott.
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Pál apostol ezt mondja Róma 5.12-14-ben: „Annakokáért, miképen egy ember által jött
be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott,
mivelhogy mindenek vétkeztek; Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem
számíttatik be, ha nincsen törvény. Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a
kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek
kiábrázolása vala.‖ Ezt a szakaszt az Egyszerű fordítás így adja vissza: „A bűn egy ember
(Ádám) által lépett be a világba. A bűn által pedig a halál, amely minden embert elért. Minden
embernek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. Bűn már a Mózesi Törvény előtt is volt a
világban. De amíg nincs Törvény, addig a bűnt sem lehet senkinek felszámítani. Ádámtól
Mózesig mégis mindenki felett a halál uralkodott. Még azok felett is, akik nem úgy vétkeztek,
ahogyan Ádám engedetlen volt Isten parancsának.34‖
Gondoljuk meg: ha az újjáteremtett Földön újra lesz a jó és gonosz tudásának fája, akkor
arról szabad lesz-e szakítani? Aligha. Ha más világokon, amiket Isten teremtett, más értelmes
lények körében is van tiltott fa, arról lehet-e szakítani? Nyilván nem. Amikor Isten megtiltotta
Ádámnak és Évának, hogy szakítson, az vajon nem egyfajta törvény volt? Pál az idézett
szakaszban azt mondja, hogy igen, mivel azt mondja, hogy Ádám engedetlen volt Isten
parancsának. Miután átlépte a szabályt, a törvényt, az isteni jog halált mondott ki rá – ebből is
látjuk, hogy ez törvény volt, mivel halált mondott ki a megszegőre, a bűn zsoldja pedig a halál
(az örök elveszés). Ádámtól Mózesig is, aki által Krisztus a tételekbe foglalt törvényt adta, a
halál mindenkin uralkodott, mert mindenki vétkezett. A vétkeket pedig a törvényhez képest
lehet felismernünk, azért adatott. Ha pedig vétek van, törvények is kell lennie Ádám és Mózes
között, csak legfeljebb nem abban a formában, amit Mózes által kaptunk, de ugyanabban a
lelki lényegben. Sőt, Pál azt mondja, hogy minden embernek meg kell halnia, mivel mindenki
vétkezett – azok is, akik Krisztus után születettek, egészen a világ végezetéig. A megoldás
erre nem az, hogy mindenki szabadon vétkezhet, hanem az, hogy Krisztus által megváltást
nyertünk, és ugyancsak Őáltala a törvény betöltőivé leszünk. Így nem a mérce száll le, hanem
a bűnös emelkedik fel elveszett és tehetetlen állapotából.
„Az ember nem tudja, mit tesz, amikor félredobja Isten törvényét. Ez a törvény Isten
jellemét tükrözi. Benne fejeződnek ki Isten országának elvei. Ezeknek az elveknek
megtagadásával az ember elzárja magát azoktól az eszközöktől, amelyeken át eljutnak hozzá
Isten áldásai. Az Izrael elé tárt dicsőséges lehetőségek megvalósulásának az Isten törvénye
iránti engedelmesség volt a feltétele. Az Izraelnek megígért emelkedett jellemet és az áldások
teljességét - az értelem, a lélek, a fizikai élet, a ház, a föld, a jelen és eljövendő élet áldásait Isten csak az engedelmeseknek kínálja fel.
A gyümölcstermés feltétele - mind a lelki életben, mind a természet világában - az Isten
törvényeinek való engedelmesség. Az Istent megdicsőítő gyümölcsterméstől vonják el
társaikat azok, akik Isten parancsolatai áthágására bíztatják őket. Az ő vétkük is, hogy az Úr
nem kapja meg a szőlőskert gyümölcsét.‖ (Ellen G. White: Krisztus példázatai, Az Úr
szőlőskertje c. fejezet)
Ha a törvény Isten jellemét tükrözi – márpedig azt – akkor a törvény ugyanannyira örök,
mint Isten maga, ugyanúgy változhatatlan, mert Isten akaratát, benső lényegét fejezi ki.
„Jézus nem foglalkozott állandóan a törvény tételeivel, de azt a benyomást sem keltette
hallgatóiban, hogy eljövetelével félretette volna annak követelményeit. Tudta, hogy léptennyomon kémek lesik minden szavát, kiforgathatják céljaik érdekében. Ismerte a sok
hallgatójában még élő előítéleteket, és semmi olyat nem mondott, ami aláásta volna a Mózes
által nékik adott vallásba és intézményekbe vetett hitüket. Maga Krisztus adta mind az
erkölcsi, mind a ceremóniális törvényt. Nem azért jött, hogy lerombolja a saját műve iránti
bizalmat. Éppen azért akarta áttörni a hagyományos követelmények falát, mellyel a zsidók
34
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bekerítették magukat, mert nagyon tisztelte a törvényt és a prófétákat. Miközben félretette a
törvényről alkotott hamis értelmezéseiket, féltve intette a tanítványokat, nehogy feladják a
zsidókra bízott életfontosságú igazságokat.
A farizeusok büszkék voltak a törvény iránti engedelmességükre, mégis oly kevéssé
ismerték az elveket a mindennapi gyakorlatban, hogy az Üdvözítő szavait eretnekségnek
fogták fel. Amikor Jézus elsöpörte az igazságot elborító szemetet, azt hitték, hogy magát az
igazságot törli el. Azt suttogták egymás között, hogy Ő nem sokat ad a törvényre. Jézus
olvasott gondolataikban, és így felelt: "Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a
prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem hogy eltöröljem, hanem inkább hogy betöltsem" (Mt
5:17) Ezzel Jézus visszautasítja a farizeusok vádjait. Éppen az volt a feladata, hogy a világ
felfogásával szemben érvényt szerezzen a szent törvény követelményeinek, melynek
áthágásával vádolják. Ha Isten törvénye megváltoztatható vagy visszavonható lenne, akkor
Krisztusnak nem kellett volna szenvednie törvényszegésünk következményei miatt. Ő eljött,
és elmagyarázta, hogy mi a kapcsolat a törvény és az ember között; saját engedelmes életével
szemléltette az előírásokat.
Isten azért adta nékünk szent törvényét, mert szereti az emberiséget. Kinyilatkoztatta az
igazság elveit, hogy megóvjon a törvényszegés következményeitől. A törvény Isten
gondolatainak kifejezése, ha ezeket Krisztusban elfogadjuk, a saját gondolatainkká válnak. Ez
emel a természet hajlamai, vágyai fölé, olyan kísértések fölé, melyek bűnhöz vezetnének.
Isten boldognak szeretne látni bennünket. Ő adta a törvény előírásait, s ha ezeknek
engedelmeskedünk, örömünk telik bennük.‖ (ellen G. White: Jézus élete, Hegyibeszéd c.
fejezet)
Vizsgáljuk meg, hogy az Újszövetség kijelentései és felhívásai párhuzamosak-e a
Tízparancsolattal?
2Móz 20. fejezet

Újszövetség

Ne legyen más istened rajtam kívül!
Amikor meghallották ezt az apostolok,
(3. v.)
Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a
sokaság közé futottak, és így kiáltottak: „Emberek,
miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek
vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek,
hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg
az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a
tengert és mindent, ami bennük van. (ApCsel
14:14-15)
Ne csinálj magadnak semmiféle
Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!
istenszobrot azoknak a képmására, amik (1Jn 5:21)
fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld
alatt vannak. (4. v.)
Ne mondd ki hiába Istenednek, az
Mindenekelőtt
pedig,
testvéreim,
ne
Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre.
büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja Hanem legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek
ki a nevét! (7. v.)
nem, hogy ítélet alá ne essetek. (Jak 5:12)
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Emlékezzél meg a szombat (=
Jézus utal a végidőig tartó érvényességére, és
nyugalom) napjáról, és szenteld meg azt! ezt az apostolainak mondja: Imádkozzatok pedig,
(8. v.)
hogy a ti futástok ne télen legyen, se
szombatnapon (Mát. 24.20)
Tiszteld apádat és anyádat, hogy
Gyermekek!
Engedelmeskedjetek
hosszú ideig élhess azon a földön, szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld
amelyet Istened, az Úr ad neked! (12. v.) apádat és anyádat‖; ez az első parancsolat,
amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó
dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.‖ (Ef
6:1-3)
Ne ölj! (13. v.)

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek:
Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek
felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki
haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek
felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt
mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére. (Mt
5:21-22)

Ne paráználkodj! (14. v.)

Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok
nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek:
sem paráznák, sem bálványimádók, sem
házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok,
sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek,
sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják
örökölni Isten országát. (1Kor 6:9-10)

Ne lopj! (15. v.)

Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem
inkább dolgozzék, és saját keze munkájával
szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a
szűkölködőknek (Ef 4:28)

Ne tanúskodj hamisan felebarátod
Ne
hazudjatok
egymásnak,
mert
ellen! (16. v.)
levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt.
(Kol 3:9)
Ne kívánd felebarátod házát! Ne
Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol
kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem
se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és csak a törvény által; mert a kívánságról sem
semmit, ami a felebarátodé! (17. v.)
tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne
kívánjad. (Róm. 7.7)

A Biblia sokszor utal az Újszövetségben a tízparancsolatra úgy, mint érvényes és hatályos
kívánalomra Isten részéről.
Gyakran idézik Kol. 2.14-et arra nézve, hogy Krisztus a törvényt eltörölte. Így fordította
ezt Károli gáspár: „…eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre
volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára”. Azt mondják, hogy a
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törvény ellenünkre volt, ezt a Megváltó érvénytelenítette, eltörölte. Először is: a törvény
ellenünk lenne? Mint mondott Jézus például a szombatról, ami a törvény része: ellenünk van,
vagy értünk? Ha értünk, ez ugyanúgy igaz a teljes törvényre is. Krisztus ezt mondta: "A
szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért." (Márk 2.27) Tehát nem ellenünk,
hanem értünk. Az új fordítás sokkal értelemhűbben adja vissza a kolosséi igét: „Az
adósságlistát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amiket Isten törvényei ellen tettünk, Isten
odaszegezte a Keresztre”. Abban a időben, amikor Pál a levelét írta, az adósleveleket
átlyukasztással érvénytelenítették. Nem a törvényt törölte el a kolosséi ige szerint Krisztus,
hanem azt a listát, amin a törvényszegéseink voltak felsorolva – és ez bizony nagy különbség.
A lista lett érvénytelen, és nem az, aminek alapján a listát összeállították.

A Törvény betöltése
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a
ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz,
hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az
ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti
gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet” (Róm. 13.8-10).
„Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret,
az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az
Isten szeretet” (1 Ján. 4.7-8)
A törvény, amint láttuk, ugyanazokkal a jellemzőkkel bír, amelyek a Biblia szerint Istent
sajátjai. 1 János 4.8 pedig így foglalja össze Isten belső világát, legfőbb jellemzőjét, életét,
hogy „Isten a szeretet‖. Ha pedig ez így van, akkor a szeretet, ami szintén Isten jellemét
mutatja be, a szeretet törvénye, a szeretet gyakorlati megvalósulását mutatja be. Aki a
szeretetben jár, azt éli, az a törvényt is betölti egyúttal, Isten akarata szerint él, sőt abban az
életben részesült, ami Isten sajátja – merthogy Isten maga a szeretet. Amikor tehát a szeretetet
mondjuk, ezzel Isten jellemét, belsőjét írjuk le, és ezzel együtt a törvényt magát is mondjuk,
mivel ezek a dolgok ugyanazt a belső lényeget fejezik ki, egyetlen egy dologról beszélünk.
Isten mindennek a mértéke, minden „őáltala és őreá nézve‖ teremttetett. Amikor a szeretetről
beszélünk Istennel és a törvény betöltésével kapcsolatban, akkor ez az isteni szeretetet (agapé)
jelenti. Ez a szeretet Isten szeretete, amit mi önmagunktól nem tudunk létrehozni magunkban,
erre csakis a Szentlélek bennünk lakozása által juthatunk el, az Istennel való életközösségben.
Jézus Krisztus mindenkor az Atya akarata szerint élt, Ő maga volt a megtestesült
szeretet, a tökéletes irgalom, a Törvény betöltése, az emberek világossága, az út, az igazság és
az élet. Ő bennünk akar lakozni, hogy ugyanazt az életet élhessük, ami Őbenne megvan ma is,
és megvolt, amikor a Földön járt.

Milyen célból adatott a törvény?
„Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele, tudván azt, hogy a
törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért
és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért.
Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és a mi
egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik” (Tim. 1.8-10) „A törvény ekként
Krisztushoz vezető nevelőnkké lett, hogy hitből igazuljunk meg" (Gal. 3.24 )
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Isten ezt ígérte az Újszövetség lényegeként: „És az én lelkemet adom belétek, és azt
cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és
betöltsétek” (Ezék. 36.27 )
Amíg a bűn fel nem bukkant, nem volt szükség írott törvényre, hiszen minden teremtett
lénynek természetes volt, hogy Istennel közösségben a szeretet életét éli – ezáltal Isten
akaratával megegyezik, tehát a szeretet törvényét betölti, eszerint az életelv szerint él és
cselekszik.
A törvény érvényességén vagy érvénytelenségén semmit nem változtat az, hogy
kegyelem által üdvözülünk.
De „a törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény
adatott volna, a mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az Írás
mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit
kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből
igazuljunk meg. De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt” (Gal.
3.21-25). Pál a 21. versben kijelenti, hogy meg lehetne igazulni a törvényből, abban az egy
esetben, ha az képes lenne megeleveníteni. Ha a törvény nem volna olyan szigorú, ha
kiegyezne az emberi természettel, ha lehetne ölni, lopni, másét kívánni, akkor nem lenne
probléma a megigazulás, akkor mindenki igaz lehetne. "Az írás mindent bűn alá rekesztett",
azaz megmutatta, hogy semmi jó nincs bennünk, nem vagyunk képesek a jóra. (Róm. 3.1018) Megmutatja, hogy önmagunkban elveszett állapotban vagyunk, ezért segítségre van
szükségünk. "Ekként a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünkké lett", hozzá kell mennünk,
hogy üdvösséget nyerjünk, hogy igaz életet élhessünk. Ez pedig csak úgy megy, hogy ha
előbb felismertük elveszettségünket. Ha pedig Krisztussal közösségben vagyunk, nem
vagyunk a "törvény alatt", azaz a megtisztult életünk nem esik a törvény ítélete alá.
A törvényből nem lehet Isten előtt elfogadhatóvá válni, ezért jött el Krisztus, benne
jelent meg az ember számára (hitben) elérhető igazság. A törvényen kívüli úton, nem a
törvényben. Nem a törvény által, hanem kegyelem által üdvözülünk.
A megfogalmazott törvény nem más, mint egy mérce. A szerepe az, hogy én, akinek
esetleg kevés vagy akár semmilyen fogalmam sincs Istenről, az igazi szeretetről, felismerjem,
hogy azoknak a kívánalmaknak, amelyek ebben foglaltatnak, megfelelnek-e a cselekedeteim,
az életem, vagy nem. Amikor pedig egyrészt felismertem a törvény igazságos kívánalmait,
másrészt pedig látom természetes állapotom elveszettségét, és hogy képtelen vagyok
megfelelni Isten akaratának, szent, igaz és jó törvényének, akkor a törvény Krisztushoz vezet,
hiszen ő a megoldás, az ő bennem lakozása, a Szentlélek jelenléte által (vele együtt) lehetek a
törvény betöltőjévé. Isten Lelke által járhatok új életben. Ezt a Biblia új teremtésnek nevezi.
Egy mondás szerint: „Nem a jócselekedetek teszik a megváltott embert, hanem a megváltott
ember teszi a jócselekedeteket.‖
Pusztán a törvény által, vagy a törvényből nem lehet megigazulni, vagyis Isten előtt
elfogadhatóvá válni – ezért is kellett eljönnie Krisztusnak, mivel őbenne jelent meg az ember
számára (hit által) elérhető igazság. Nem a törvény által, hanem kegyelem által üdvözülünk.
Az ember önmagától képtelen a törvény jogos kívánalmait betölteni – a Lélek hit által, és
színtiszta kegyelemből lakozik bennünk, Isten jóindulatából, nem pedig a saját érdemeink
miatt – de természetesen együtt kell működnünk Vele.
A törvény kimondja: a bűn zsoldja a halál. Mire az ember felismeri, hogy Istenre van
szüksége, rátalál Istenre, már bűnt követett el, azt kell látnia, hogy jog szerint a halál az
osztályrésze. Krisztus azonban, kegyelme által - ha az Ő áldozatát magamra nézve elfogadom,
személyes megváltómnak tekintem - megszabadít, bűneimet azok közé számítja, amelyekért
meghalt, az igaz életét, ami nem volt és soha nem is lehetett volna az enyém, nekem adja.
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Krisztus tisztává tesz a bűnös cselekedeteimtől, múltbéli vétkeimtől, ezeket az Isten iránti
tartozásokat Ő elengedi..
Ám az ember hiába kapná meg pusztán a jogi megigazítást, mert természete folytán nem
képes a jóra (a törvény megtartására), tehát Krisztus az ő kegyelme által itt is a segítségére
siet, s Szentlelke által megtisztítja az életét, a menny számára alkalmassá formálja. A
Szentlélek az a hatalom, ami által az életünk tiszta lehet, ami a megváltás és a kegyelem
gyümölcseként érkezik hozzánk.
Isten a Lélek által a törvény kívánalma fölé emel, annak betöltőjévé tesz. A Szentlélek
által járhatunk szeretetben. Az igazság kiindulópontja a kegyelem, nem a törvény.
Az emberek nem ismerték fel Isten igazságát, a megigazítás módját, ezért a saját
igazságukat akarták érvényesíteni, azaz a tetteik által akartak igazak lenni Isten előtt. A
törvény azonban (amelyet be kellett volna tölteniük, mint igazságot) nem adhatta meg a
megigazulást, mert a törvény csak egyet tehet: megmutatja, hogy bűnös vagyok. A törvény
célja, rendeltetése, feladata (telosz - Róm. 10.4), hogy Krisztushoz vezessen, Krisztus éljen a
hívő szívében, aki ezáltal szeretetben jár, a törvényt betölti. Ami a saját tetteink által
elérhetetlen, Krisztus által elérhetővé válik, megvalósul. Aki a törvény kívánalmát (szeretet)
Krisztus által (hit által) cselekszi, az nem esik a törvény ítélete (átka) alá.

Mit kíván Isten tőlünk, milyennek szeretné látni az életünket? Mit jelent a
törvény betöltése a számunkra?
„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre. Én
pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az
ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka35, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig
ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.” (Mát. 5.21-22)
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.Én
pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak,
jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és
kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a
gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak” (Mát. 5.43-45.)
Ha megpróbáljuk elfogulatlanul olvasni Jézus kijelentéseit, akkor nyilvánvaló, hogy
Jézus éppen nem eltörölte a törvényt, azaz semmisnek mondta a kívánalmait, hanem sokkal
magasabbra emelte, mint amiről az embereknek fogalmuk volt. A lelki lényegre mutatott rá,
és arra, hogy az isteni szeretet szemszögéből mit jelentenek ezek a kívánalmak.
Túlságosan is leegyszerűsítő lenne az a gondolat (és ezért hamis), hogy a Tízparancsolat
„ne ölj‖ parancsolata pusztán arról szólna, hogy fizikailag ne verjek agyon valakit. Az első
lépés, a kósza gondolat (bármilyen késztetésről is legyen szó) még önmagában nem bűn.
Luther híres mondása jól leírja a lényeget: ―nem tehetünk arról, ha elrepül fejünk felett egy
madár, de arról igen, ha fészket rak a fejünkre‖. A bűn viszont már ott elkezdődik, ha ápolom
a haragot, eljátszom a gondolattal, hogy hogyan tudnám eltenni az útból az illetőt, eltervezem,
hogy hogyan fogom megtenni, és végül, alkalmas időben agyonütöm a másikat. De mi van
akkor, ha valami közbejön? Mi lett volna, ha Dosztojevszkij regényhőse, Raszkolnyikov már
elindult az uzsorásnőhöz, baltával a kabátujjában, ám a kapu előtt meglátta volna, hogy hiába
jött, mert leendő áldozatát épp a ház előtt gázolta halálra egy lovasfogat? Akkor nem volt bűn,
amit addig tett, a kapuig az Istennel és örvényével, az isteni szeretettel összhangban volt?
Dehogy is.
35

„Ráka‖ jelentése: „semmirekellő bolond‖ vagy „hülye‖.
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Láttuk korábban, hogy a bűnök a cselekedetek, a bűn, mint olyan pedig állapot is
egyben. A gyökér az állapot, a gyümölcsök a törvénytelen cselekedetek. Ha pusztán a
cselekedetekkel foglalkozunk, és a forrással nem, meddő „gyümölcsszedegetéssel‖ tölthetjük
az életünket, olyan gyümölcsökével, amelyek újra és újra nőnek az ágakon.
De a törvény betöltése (már maga a szó is jelzi) nem valaminek a hiánya. Nem elég az,
hogy nem teszek meg valamit. Jézus szavai nem azt jelentik alapvetően, hogy aki nem
haragszik a másikra, az már betöltötte volna a törvényt, vagy ha nem használ csúnya
kifejezéseket, akkor minden rendben van. A betöltés nem negatívum – nem az hogy nem
teszek meg valamit, hanem pozitívum: betölteni, megcselekedni, megélni valamit. A törvény
betöltése pedig az isteni szeretet.
A törvényt betölteni tehát nem jelenthet mást, mint Isten belső világával egy
hullámhosszon lenni, aszerint élni, cselekedni. Szeretetben járni – de isteni szeretetben. Az
igazi keresztények testben élnek, de nem test szerint.
Isten már az Ószövetségben elmondta, mi lesz az új szövetség lényege: „Hanem ez lesz
a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az
ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé
lesznek” (Jer. 31.33). Azt, hogy belsőleg azonosulunk a törvény kívánalmaival, vagyis
értelmileg nem állunk szembe Isten akaratával, az nagyszerű dolog, de még csak az egyik fele
a törvény szívbe írásának. Ez az alap, az előkészítés. Hogy pozitív ösztönzést is kapjunk
annak teljes szívvel való megcselekedéséhez, és meg is valósuljon, szükséges az, hogy Istent
mindenekfelett és teljes belső világunkkal szeressük, felebarátunkat pedig mint önmagunkat –
de az első nagy parancshoz hasonlóan teljes szívből (v.ö. Mát. 22.36-40) A szeretetet pedig
Istentől nyerjük, a „mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki
adatott nékünk” (Róm. 5.5) Isteni szeretetet csak isteni forrásból kaphatunk, azáltal, amit
Jézus ígért: „Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt,
és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (Ján. 14.23) A szeretet szívünkbe öntésével válik
teljessé a törvény szívünkbe írása – merthogy „a törvény betöltése a szeretet” (Róm. 13.10)
„Az ember csak akkor tölti be Isten törvényét, ha teljes szívével, értelmével, lelkével és
erejével szereti Őt; felebarátját pedig, mint önmagát. E szeretet megnyilvánulása hoz
dicsősséget a magasságban Istennek és békességet a Földön a jóakaratú embereknek. Az Urat
az dicsőíti, ha törvénye nagy célját eléri. A Szentlélek feladata, hogy korról-korra szeretettel
töltse meg az emberek szívét, mert a testvériség élő elve a szeretet.‖ (Ellen G. White:
Bizonyságtételek 8. kötet, 154. o.)
„Előbb a szív forrását kell megtisztítani, és csak azután válnak tisztává a belőle kiáradó
folyóvizek. Nincs biztonsága senkinek, aki csak alkalmi, törvényeskedő vallással és a
kegyesség látszatával rendelkezik. A keresztény élet nem a régi élet megváltoztatása,
javítgatása, hanem a természet átalakulása. A bűn és az önzés halála ez, és egy minden
vonatkozásban új élet kezdete. Ezt a változást egyedül csak a Szentlélek valóságos munkája
hozhatja létre.‖ (Ellen G White:; „A Szentlélek eljő reátok‖, 323. o.)
„Lehetetlenség, hogy magunktól kimenekedjünk a bűn szakadékából, amelybe
belezuhantunk. Szívünk gonosz, és mi nem tudjuk megváltoztatni. »Kicsoda adhat tisztát a
tisztátalanból? Senki.« (Jób 14,4) »Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen,
mivelhogy nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti.« (Rm 8,7) A
nevelésnek, a kultúrának, az akarat fegyelmezésének és az emberi erőfeszítéseknek megvan a
maguk szerepe, de az említett változás megvalósításához erőtlenek. Lehetséges bizonyos
korrektség a külső magatartást illetően, de nem tud megváltozni a szív, nem tud megtisztulni
az élet forrása. Felülről származó, új életre van szükség ahhoz, hogy az ember a bűn
állapotából a szentség állapotába jusson. Ez a hatalom: Krisztus. Kizárólag az Ő kegyelme
elevenítheti meg a lélek holt erőit, egyedül Ő tudja Istenhez és a szentséghez vonzani a
lelket.‖ (Ellen G. White: Krisztushoz vezető lépések, A bűnösnek Krisztusra van szüksége c.
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fej.)
„Isten arra figyelmeztet bennünket, hogy űzzük ki szívünkből az »én«-t, így a Szentlélek
akadálytalanul beléphet oda. Hagyj fel azzal, hogy magad próbáld elvégezni a munkát. Kérd
Istent, hogy dolgozzék benned és általad, míg az apostol szavait te is elmondhatod: »Élek
pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.«‖ Ellen G. White: „A Szentlélek eljő
reátok‖, 51. o.;

Krisztus és a törvény
„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (Ján. 1.14) „Ne
gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy
eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem” (Mát. 5.17 )
Már a Krisztusról szóló próféciák között is azt olvassuk, hogy a Megváltó éppen nem
eltörölni jön a törvényt, hanem naggyá és dicsőségessé tenni. [Az én szolgám] „az Úr
igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé” (Ésa. 42.21).
Már a messiási próféciákban is igen hangsúlyos volt a Messiás és Isten törvényének
viszonya. Fő feladata Isten szolgájának, hogy a törvényt helyesen tanítsa: helyes értelmében,
benne Isten szeretetét megmutatva, megtisztítva minden hibás emberi elgondolástól. "Ímé az
én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé,
törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti
meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak
tanítására" (Ésa. 42:1-4). Ugyanebben a fejezetben még szemléletesebben mondja el az Úr,
hogy semmiképpen nem a törvény érvénytelenítéséért jön el a Messiás, sőt nem "csak" tanítja
azt, hanem Isten törvényét naggyá teszi, és dicsőségessé. "Kicsoda vak, ha nem az én
szolgám? és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a
békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem vetted
eszedbe; fülei nyitvák, de nem hall. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi
és dicsőségessé" (Ésa. 42:19-21) "Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van
felőlem, Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem
közepette van. " (Zsolt. 40.8-9).
Ha Jézus Isten törvényét betöltötte az életével, ha a törvény a „keble közepette volt‖,
ennek fényében megfellebbezhetetlen kívánalom ugyanez az ember számára is: „Aki azt
mondja, hogy őbenne [Krisztusban] marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt” (1 Ján.
2.6).
Az Újszövetségben Jézus Krisztus maga tett tanúbizonyságot a Tízparancsolat örök
érvényű voltáról. A gazdag ifjú kérdésére: "Mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?",
Jézus így válaszolt: "Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat". És mikor a
fiatalember tovább kérdezett: "Melyeket?", Jézus a Tízparancsolat egyes parancsolatait
sorolva megerősítette, hogy erre a törvényre gondol (Máté 19:16-19).
Nagyon sok mindent lehetne mondani Jézus küldetéséről, annak céljairól is. A
legfontosabb gyakorlati dolog számunkra az, hogy eljött érted és értem, hogy megmentsen.
Hogy nekem és neked - akiknek nincs módjuk önmagukon segíteni, aki osztályrésze az örök
kárhozat lenne – örök életet adjon, visszaállítsa az Istennel való közösséget, hogy új életben
járhassunk Ővele. Annak, hogy Jézus helyettünk meghalt a kárhozat halálával, egyetlen
indítéka az önzetlen isteni szeretet volt. Isten törvénye mondja ki az ítéletet a bűnösre, s a
„bűn zsoldja a halál‖. Ha Isten törvénye megváltoztatható vagy eltörölhető lenne, Krisztusnak
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nem kellett volna meghalnia. Akkor elég lett volna azt mondania az Atyának, hogy mától
kezdve nem kíván az isteni igazság halált a bűnösre. Éppen az áldozat mutatja meg, hogy ez
nem lehetséges, mert az Atya, aki maga a szeretet, ha talált volna más módot a bűnösök
megmentésére, bizonyosan nem gyilkoltatta volna meg egyszülöttjét a kereszten. Ha Isten ki
akar bennünket szabadítani a saját igazságos törvényének ítélete alól, akkor meg kell fizetnie a
teljes vételárat, amit az Ő törvénye megkövetel. Ez az ár Fiának a kereszten kiontott vére. Mivel
ez a vér betöltötte a törvény követelményét, megváltást nyertünk, azaz felszabadultunk a törvény
ítélete alól.
„Krisztus halála olyan érv az ember javára és érdekében, amely legyőzhetetlen. A
törvény büntetését ő szenvedte el... Isten elfogadja Krisztus engedelmességét és a bűnös
javára számítja be. Ez a módja annak, ahogyan a hitet igazságnak számítja be.‖ (E.G. White:
Nagy Küzdelem, 502. o.)
Krisztus az áldozatával is megmutatta Isten törvényének nagy voltát, de életének minden
mozzanatával is betöltötte a törvényt, minden tekintetben. Tanításában is jelezte: ne
gondoljuk, hogy ő a törvény eltörlését vagy megváltoztatását akarta volna. „Krisztus… eljött
emberi alakban, és tökéletes engedelmességével bebizonyította, hogy az emberi az istenivel
egyesülve a törvény minden egyes előírásának engedelmeskedni tud.‖ (Ellen G. White: Krisztus
példázatai, 215. o.)

De Jézus Krisztus nem csak példát adott, annál sokkal többet is:
„A törvény megköveteli az igazságosságot – az igazságos életet, a tökéletes jellemet.
Persze az emberek ezt nem tudják megadni a törvénynek. Az emberek nem tudnak eleget
tenni Isten szent törvénye követelményeinek. Krisztus azonban, aki emberként jött el a Földre,
szent életet élt és tökéletes jellemet fejlesztett ki, s ezeket ingyen, ajándékként ajánlja fel
mindazoknak, akik meg akarják kapni. Élete kezeskedik az emberek életéért. Így Isten
béketűrése útján az övék lesz a múltban elkövetett bűneik bocsánata. Sőt: Krisztus átitatja az
embereket Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet az isteni jellem hasonlósága szerint építi
fel, lelkierővel és szépséggel ruház fel bennünket. Így a törvény igazságossága beteljesedik a
Krisztusban hívőkben. Érvényes Istennek az a szava,hogy »igaz legyen Ő, és megigazítsa azt,
aki a Jézus hitéből való« (Rm 3,26). (…) Krisztusban mint személyes Üdvözítőben való hit
által formálódik ki az egység Krisztus és követői között. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét
Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével, törékenységét Krisztus mindent elhordozó
erejével, akkor egy értelemre jut Krisztussal. Krisztus emberi természete megérinti a mi
embervoltunkat, és a mi emberi természetünk megérinti az istenséget. Így a Szentlélek
bennünk végzett munkája által részeseivé válunk az isteni természetnek. »Megajándékozott«ak leszünk »ama Szerelmesben« (Eféz 1,6). (…) Krisztus kijelenti, hogy már most közöttük
van a holtaknak életet adó erő, látniuk kell megnyilatkozását. Ugyanez a feltámasztó erő ad
életet a »vétkeiben és bűneiben holt« (Eféz 2,1) léleknek. A Krisztus Jézusban való élet ama
lelke, »az Ő feltámadásának ereje« (Fil 3,10) megszabadítja az embert »a bűn és a halál
törvényétől« (Rm 8,2). A gonosz hatalma megtört, és hit által az ember oltalomban részesül a
bűn ellen. Aki megnyitja szívét Krisztus Lelkének, az hatalmas ereje részesévé lesz, amely kihozza testét a sírból.‖ (Ellen G. White: Jézus élete, 670–671., 167., 582. o.)

Kegyelemből tarttatunk meg
Ha a bűnös csak a törvénnyel találkozik, a lázadása sokkal nagyobb lesz, mint előtte.
‖Mert a törvény haragot nemz…‖ (Róm. 4.15). A düh, a harag részben a tehetetlenségből,
részben pedig (más okok mellett) az önszeretetből és az igazi ismeret hiányából is fakad. Az
önszeretetből és ismerethiányból azért, mert „kicsoda az Isten, hogy ő megmondja, hogy én
mit tegyek?!‖, a tehetetlenségből pedig azért, mert ha el is fogadja az ember, hogy Istennek
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joga van megmondania, hogyan kell élni, a tehetetlenség átérzése alaphelyzetben a lázadó
lelkületet erősíti – „úgysem tudom megtenni, hagyjon engem békén!‖
Isten azonban nem csak törvényt hirdetett, hanem kegyelmet is. Megmutatta előre, hogy
ő szétválasztja a bűnt és a bűnöst, Krisztust odaadta, hogy a törvény ítélete ne minket érjen, s
így az ő elleni lázadásunk alapjait „örök időknek előtte‖ (2 Tim. 1.9) lerombolta. Krisztus a
kereszten „békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak‖ (Eféz. 2.17). Ha
azonban csak addig tartana a kegyelem, hogy egy jogi ítéletben isten nem tulajdonítja nekünk
a bűneinket, és szabadon enged, még - mivel a bűnre hajló természetünk, a „test‖ megmarad –
nem lennénk a célnál. Ezért Isten meg is kell hogy tartson, miután megszabadított, és ez is
kegyelemből van: „kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van.‖ A Szentlélek
által járhatunk új életben – és a Lélek kibocsátását Isten ugyancsak a örök idők előtt
lefektetett terve részévé tette. Pál apostol, Isten Lelkétől ihletve egy fontos alapelvet szögez le
Róma 11.6-ban: ha valami kegyelemből van, akkor ott nincs helye emberi érdemnek.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy semmi szerepe nincs az embernek benne, nincs is
szükség rá, de azok a cselekedetek, amik az adott kérdéskörhöz kapcsolódnak nem
érdemszerző cselekedetek, hanem a kegyelmet el- és befogadó cselekedetek.
Milyen érdekes, hogy Isten igéje azt a Tízparancsolatot, amit mi - egyébként teljes
joggal, és bibliai alapon is – általában törvénytáblának nevezünk, azt a szentírás a kegyelem
táblájának is nevezi36.
Hogyan is kezdődik a Tízparancsolat? „Én, az Úr vagyok a Te Istened‖ – mi ez, ha nem
kegyelem? – s így folytatódik: „a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat
házából‖ (2 Móz. 20.2) Kihirdetem nektek a törvényemet, de előbb már elvégeztem a
megszabadításotokat, ingyen kegyelemből. Párhuzamot is találhatunk a mi életünkkel is:
Jézust már Isten örök idők előtt értünk adta, és azt szeretné, hogyha Vele együtt, az ő akarata
szerint élnénk, elhagyva és legyőzve minden bűnt. Ha ez örömhír számunkra – márpedig az –
akkor nekünk is hasonló szemlélettel kell hirdetnünk az „örökkévaló evangéliumot‖, amely a
hármas angyali üzenet része és alapja.
„Olyan erény az életerős istenfélelem, amelyre nekünk is szükségünk van. Isten
hatalma képes véghezvinni értünk azt, amit a világon semmi más nem tehet lehetővé. A
keresztény jellem tökéletessége teljesen attól a kegyelemtől és erőtől függ, amelyet csakis
Istenben találhatunk meg. A kegyelem szívre gyakorolt ereje nélkül – amely felkarolja
igyekezetünket és megszenteli fáradozásunkat – nem tudjuk megmenteni lelkünket, és mások
üdvösségét sem munkálhatjuk. Ne képzelje senki, hogy Istennek a gondolkodásra és a szívre
ható kegyelme és hatalma nélkül bármi is el tudná végezni a megszentelésünket. Isten ereje
nélkül a szív és a test csődöt mondana, legyenek bármilyenek a szertartásaink, és tervezzünk
bármit.‖ (Ellen G. White: Bizonyságtételek, III., 188. o.)
„Mindenért a legfőbb kegyelemnek vagyunk adósai. Kegyelem által váltattunk meg,
születtünk újjá és lettünk Jézus Krisztus örökösei. Tárjuk fel ezt a kegyelmet mások előtt is.
A Megváltó magához vonzza azokat, akik átalakulnak, és neve dicsőségére használja
fel őket. Olyan eszközöket is felhasznál, akiket mások elkerülnének, és mindazokban
munkálkodik, akik átadják magukat Őnéki. Örömmel fogadja azokat, akik látszólag
reménytelenek, akiket Sátán megalázott és lealacsonyított; de Ő munkálkodott bennük és
általuk, s kegyelme részeseivé teszi őket. Örvendezik felettük, és megmenti őket a
szenvedéstől és a haragtól, mely az engedetleneket sújtja. Gyermekeit munkatársaivá teszi,
hogy sikerrel végezzék be a munkát, s már ebben az életben is élvezzék drága jutalmát. (Elle
G. White: Review and Herald, 1905. január 5. – idézi: A Szentlélek eljő reátok, Július Szentlélek általi ajándék, 206. oldal)
36

Akkor átadá Dávid az ő fiának, Salamonnak a tornácznak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek,
felházainak és belső kamaráinak, a kegyelem táblája helyének is * formáját (1 Krón. 28.11).
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„Tanuljunk Krisztus iskolájában. Csak az Ő igazsága jogosíthat fel bennünket a
kegyelem szövetségének áldásaira. Már régóta igyekeztünk és vágyakoztunk elnyerni ezeket
az áldásokat, de nem nyertük el, mert azt gondoltuk, hogy valamilyen cselekedetünkkel
méltóvá tehetjük magunkat ezekre az áldásokra. Nem vettük le tekintetünket önmagunkról, és
nem hittük el, hogy Jézus élő Megváltó. Ne higgyük, hogy saját magunk kegyelme és érdemei
üdvözíthetnek bennünket. Az üdvösség egyedüli reménysége Krisztus kegyelme. Prófétája
által megígéri az Úr: »Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen
azÚrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedika megbocsátásban.« (Ésa
55,7) Higgyünk az egyszerű ígéretben, és ne fogadjunk el érzéseket a hit helyett. Ha teljes
szívvel hiszünk Istenben, ha Jézus, a bűnbocsátó Megváltó érdemeire támaszkodunk, akkor
elnyerjük a kívánt segítséget. Önmagunkra tekintünk, mintha hatalmunkban állna, üdvözülni,
azonban Jézus azért halt meg értünk, mert nem menthetjük meg önmagunkat. Őbenne van a
mi reménységünk, megigazulásunk és igazságunk. Ne essünk kétségbe, ne féljünk attól, hogy
nincsen Megváltónk, vagy nem gondol irgalommal reánk. Most is munkálkodik értünk.
Meghív bennünket, hogy jöjjünk Őhozzá gyámoltalanságunkban, és üdvözüljünk.
Hitetlenségünkkel meggyalázzuk Őt. Megdöbbentő, hogyan bánunk legjobb Barátunkkal, és
mily kevéssé bízunk Őbenne, aki üdvözíthet bennünket, és aki irántunk való nagy
szeretetének teljes bizonyságát adta. Testvéreim, azt gondoljátok, hogy érdemeitek
beajánlanak benneteket Isten kegyelmébe? Azt gondoljátok, hogy előbb meg kell
szabadulnotok bűneitektől, és csak azután bízhattok az Ő üdvözítő kegyelmében? Ha ez a
harc dúl lelketekben, akkor úgy érzem, nem nyertek erőt, s végül elcsüggedtek. […] Jöjj
Jézushoz, hogy nyugalmat és békét találj! Az áldás már most a tiéd lehet. Sátán azt sugallja,
hogy tehetetlen vagy és nincs segítség számodra. Az igaz, hogy tehetetlen vagy, de emeld fel
szemedet, nézz Jézusra, és mondd a következő szavakat: »Nekem van egy feltámadt
Megváltóm! Őbenne bízom, aki nem engedi meg, hogy csalódjam benne. Az Ő nevében
győzni fogok! Ő az én igazságom és örömem koronája!«‖ Ellen G. White: Tanácsok a
gyülekezeteknek, Krisztus a mi igazságunk c. fej.,
„Isten szolgájának a legmagasabb szellemi és erkölcsi erőit kell használnia, melyekkel
a természet, a tanulás és Isten kegyelme megáldotta. Eredményét azonban inkább az odaadás
és az önmegtartóztatás mértéke szabja meg, amellyel munkáját végzi, semmint a természettől
nyert vagy a szerzett tehetségek. Komoly, állandó fáradozás szükséges, hogy megszerezze a
hasznossá váláshoz szükséges képesítést, azonban, ha Isten nem munkálkodik az emberben,
az ember nem hozhat létre semmi jót. Az isteni kegyelem nyújtja a megmentő erőt, amely
nélkül minden emberi fáradozás hiábavaló.‖ (Ellen G. White: Az evangélium szolgái, A
szükséges előkészületek c. fej.)

Ki teremtett és ki adta a törvényt?
A Biblia számos helyen kijelenti, hogy Krisztus által teremttetett a világ, azaz Krisztus
volt a gyakorlati teremtő, aki az Atya tervét végrehajtotta. Pl.: „Minden ő általa lett és nála
nélkül semmi sem lett, a mi lett‖ (Ján. 1.3). „Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya,
akitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a
mindenség, mi is ő általa‖ (1 Kor. 8.6) Ki rendelte el tehát a szombatot mint nyugalom napját?
Maga Krisztus.
„Azt talán még kevesebben tudják, hogy Ő volt az Ószövetség Istene is. „Nem akarom
pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és
mindnyájan a tengeren mentek által; és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben
és a tengerben; és mindnyájan egy lelki eledelt ettek; és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert
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ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt” (1 Kor.
10.1) Ő írta a Tízparancsolatot a saját kezével a kőtáblákra – Ő, aki megteremtett és
megváltott minket. A teremtés, a megváltás és a törvény a lehető legtökéletesebb egységben
áll egymással.
Mk.2,27–28-ban ezt olvassuk: „A szombat lőn az emberért és nem az ember a
szombatért. Annakokáért az embernek Fia a szombatnak is Ura‖. Ezzel a kijelentésével
világosan azt tanította Jézus, hogy a szombat „az emberért lett‖, tehát nem a zsidó
ceremoniális törvény része, hanem egyetemes emberi törvény, teremtői rendelkezés. Egy, a
szombatünneplés módjával kapcsolatos vitában jelentette ki ezt Jézus, és valószínűleg azt
akarta mondani vele, hogy a szombat egyetemes teremtői törvényét a zsidók nem sajátíthatják
ki maguknak és nem terhelhetik meg olyan emberalkotta szabályokkal, amelyek egészen
eltorzítják az isteni rendelkezés célját, áldás helyett teherré teszik, minden áldásától
megfosztják ezt az Istentől kapott intézményt.
Jézus „a szombat Urának‖ jelentette ki magát, azaz mindenek felett álló tekintélynek a
szombattal kapcsolatos kérdésekben. Az Atya általa teremtette a világot (Kol.1,16; Zsid. 1,2
stb.), tehát ő nyugodott meg a teremtés műve utáni hetedik napon, ő „szentelte és áldotta
meg‖ ezt a napot, mint a teremtés emlékünnepét, mint a teremtő imádásának örök jegyét. Ő az
a „Vagyok, aki Ábrahám előtt lett‖ (Jn.8,58), aki Mózesnek is így mutatkozott be a Hórebvagy Sínai-hegyen és aki ugyanitt átadta neki később a Tízparancsolatot is, saját ujjával írva,
benne a IV. parancsolattal. „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz‖ – olvassuk
az igében (Zsid. 13,8), tehát ő ma is a szombat Ura. Az ő teremtő és újjáteremtő művét hirdeti
a szombatnap, őt ismeri el a szombatünnepléssel Urának és Istenének a keresztény –
természetesen az, aki - mivel Krisztus parancsáról van szó – belátja ennek fontosságát, és
szeretetből engedelmeskedni kíván.
„Azt találjuk itt, ami a legtermészetesebb, hogy az a Lény, aki teremtett, megnyugodott.
Az, aki hat napon át munkálkodott a föld teremtésében, a hetediken megnyugodott, és
megáldotta és megszentelte azt. De már láttuk, hogy az Atya Isten a Fiú által vitte végbe a
teremtés munkáját, és Krisztus teremtett minden létező dolgot. Ezért nyilvánvaló dolog, hogy
Krisztus volt az, aki megnyugodott azon az első szombaton, a teremtés bevégzésekor, és Ő
volt az, aki megáldotta és megszentelte ezt a napot. Így a hetedik nap – a szombat – a
leghangsúlyosabb módon az Úr napja. Amikor Krisztus azt mondta a farizeusoknak, hogy „a
szombatnak is Ura az embernek Fia‖ (Mát 12:8), akkor afelett a nap felett jelentette ki Úr
voltát, amit ők külsőleg olyan makacsul megünnepeltek, és ezt oly módon tette, hogy
megértsék: a szombatot Ő saját tekintélye szimbólumának tekintette, mint olyan intézményt,
ami látványosan igazolta, hogy Ő nagyobb a templomnál. Így a hetedik nap a teremtés Isten
által kiválasztott emlékműve. Ez a nap minden más napnál nagyobb tiszteletet érdemel, mert
az a küldetése, hogy az ember figyelmét Isten teremtői hatalmára irányítsa, ami az ember előtt
igazolja az Ő Istenségét. Ezért, amikor Krisztus azt mondta, hogy Ő a szombat Ura, akkor
nem kevesebbet mondott, mint hogy Ő a Teremtő, akinek Istensége mellett tanúskodik ez a
nap. Mit mondjunk tehát arra a gyakori észrevételre, hogy Krisztus áthelyezte a nyugalom
napját a teremtés emléknapjáról egy olyan napra, melynek nincs meg ez a jelentősége? Ha
Krisztus megváltoztatta vagy eltörölte volna a szombatot, akkor olyasmit rontott volna le, ami
Istensége mellett tanúskodik. Ha Krisztus eltörölte volna a szombatot, saját keze munkáját
pusztította volna el, önmaga ellen fordult volna, s tudjuk, hogy az az ország, mely önmagával
meghasonlik, nem állhat meg. De Krisztus nem mondhat ellent önmagának, ezért nem
változtatott meg egyetlen jottát sem abból, amit Ő maga elkülönített, s ami tanúbizonyságot
tévén istenségéről, bemutatja azt, hogy Ő méltó arra, hogy minden pogány isten felett
imádjuk. Krisztus számára megváltoztatni a szombatot olyan lehetetlen, mint megváltoztatni
azt a tényt, hogy Ő hat napon át teremtett mindeneket, és a hetedik napon megnyugodott.‖ (E.
J. Waggoner: A teremtésben rejlő örömüzenet)
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A Tízből egy
A Törvény érvényessége vagy érvénytelensége kapcsán leginkább problémás kérdés a
negyedik parancsolat. Láttuk korábban, hogy Jézus az utolsó időkre előre vetítve hivatkozott
rá, mint fontos áldásra: „Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se
szombatnapon‖ (Mát. 24.20). Ha valaki nem fogadja el a végidei értelmezését ennek az
igeszakasznak (ami egyébként nyilvánvaló), akkor is érdemes legalább azon elgondolkodnia,
hogy Jeruzsálem pusztulása évtizedekkel később történt, ha Krisztus tanítványai 70 körül már
nem ünnepeltek volna szombatnapon, vajon nem lett volna mindegy, hogy mely napon futnak
ki a városból?
A Teremtés Könyvéből azt láthatjuk, hogy a szombatot Isten nem Izrael elhívása
(Ábrahám elhívása vagy a Sinai hegyi törvényadás), hanem az ember teremtése (emberiség
elindítása) során különítette el.
Ádám és Éva első napja az Édenben a szombat, a nyugalom napja volt, amelyen Isten
megnyugodott minden munkájától, megünnepelve a teremtést az első emberpárral együtt. A
szombat a teremtés emlékünnepe, amely mindaddig fennáll, amíg a teremtés fennáll. Az Isten
által elrendelt ünnep alól legfeljebb maga Isten oldhatna fel, ha akarná – ekkor viszont
egyértelmű kijelentésre lenne szükség a Bibliában, magától Jézus Krisztustól.
"A pihenőnap semmilyen természeti jelenségtől sem függ, mert a természet nem ismeri
a pihenést és még kevésbé a hetedik napot, mint a nyugalom napját. ... Mert a hét bármelyik
napjára való tekintet nélkül az égitestek keringenek, a fű nő, a madarak énekelnek, a tenger
zúg. A természet nem különbözteti meg a napokat. A pihenőnap csak az embernek adatott
Istentől és mi isteni meghatározásként is fogadjuk. A pihenőnap összefüggésben van Isten
teremtői művével, s valójában ennek a műnek az emléke." (Golubics M.: Isten nyugalomnapja
korszakokon át 4. old.)
Az első hétbeosztásról tehát már a teremtéstörténetben olvashatunk. Isten hozta létre a
hétbeosztást azzal, hogy hat napon át teremtett, a hetedik napot pedig nyugalomnapként,
pihenőnapként adta, a Vele való kapcsolat ápolására rendelte el a teremtéskor.
Amikor ezt az emlékművet megalapította, a Teremtő második tette az volt, hogy
megnyugvása napjára áldását helyezte. Ettől kezdve az Úr áldott nyugalomnapja volt. A
harmadik cselekedet teszi teljessé ezt a szent intézményt: azt a napot, amit az Úr Isten már
megáldott, most legvégül meg is szentelte. Megszentelni annyit jelent, 'mint szentté tenni,
elkülöníteni szent vagy vallásos célra; megfelelő szertartással felavatni, megszentelni.'
A hét napos időbeosztásra utalást találunk Noé történetében is, aki szintén nem volt
zsidó: „És várakozék még másik hét napig, és ismét kibocsátá a galambot a bárkából. ... És
ismét várakozék még másik hét napig, és kibocsátá a galambot, és az nem tére többé ő hozzá
vissza” (1Móz. 8,10; 12.). Nemcsak Noé, hanem Ábrahám is és a pátriárkák is tudtak a hét
napos időbeosztásról. Az igaz Istenről és törvényéről szóló ismeret az apákról a gyermekekre
szállt, egészen Mózesig, aki elsőnek kapta Istentől azt az utasítást, hogy az előbbi
kijelentéseket az egyenesen neki adott kijelentésekkel együtt jegyezze fel.
A pátriárkák korai szombatünnepléséről Melanchton, a reformátor ezeket írja: "A Sinai
hegyen kihirdetett hetedik napot kétség nélkül ünnepelték egészen Ádámtól kezdve a
pátriárkák is, éspedig munkaszünettel és istentiszteleti összejövetelekkel." (Melanchton, loci
comunes theologici)
Bossuet, a híres egyházi szónok így ír: "Láthatjuk, hogy a mannahulláskor a szombatot
valami közismert dologként ünnepelték, tehát még a törvény kihirdetése előtt, amikor is a
szombatünneplés még kifejezőbben van kihangsúlyozva ... mivel már ez alkalommal az
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előkészület napjának számítják a hatodik napot, a hetediket pedig a nyugalom napjának.
Mindez olyan módon van említve, mint valami, ami már előbb is létezett és nem úgy, mint
ami most létesült először. Ez azt mutatja, hogy a szombat régebbi eredetű, azaz a világ
teremtésétől kezdve." (Bossuet, Elévations á Dieu, Oevres complétes. IX. kötet 66. oldal.)
A sinai-hegyi törvényadás körülményei is igazolják, hogy a Tízparancsolat önálló
egység, s mint ilyen nem pusztán a zsidóknak adatott, hanem általában az embereknek, s
természetesen köztük a zsidóknak is. A Tízparancsolatot maga Isten írta le egy kőtáblára, még
másodszor is, addig a többi törvényeket csak elmondta Mózesnek, és Mózesnek kellett azt
leírni egy könyvbe. (II. Móz. 31,18/b. 32,16. -- II. Móz. 34,11/a. 27. V. Móz. 31,24.) Amíg a
Tízparancsolatot a szövetségládában tartották és őrizték, addig a Mózes által írott törvényeket
csak a láda mellé kellett letenni. (V. Móz. 10,5.-V. Móz. 31,24-26.)
Soha, sehol másutt nem olvasunk arról, hogy Isten írásba adott volna törvényt, csak itt, ez is
rendkívül hangsúlyos utalás annak egyetemességére.
Ha valami megváltozik a megváltás tervének előrehaladtával, Isten tudtul adja azt az
Igében, mint ahogy elmondta azt is, hogy a ceremoniális törvényt nem kell megtartani, mert
ez Krisztus áldozatának és szolgálatának előképe volt. Ha az Igével nem tudunk igazolni
valamilyen változást, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az nem Isten akarata.
Isten a mannahullás szüneteltetésével jelölte meg a hetedik napot. A sorrend nem
változott, csak a világi felfogásban. Évtizedekkel Jézus áldozata után az evangélisták az első
napnak nevezik a vasárnapot, pedig ők már keresztények voltak. János apostol az
evangéliumát az első század legvégén írta, keresztény környezetben, s mégis a szombatot
számolja a hetediknek.
 Mát. 28.1: „A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária
Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.‖
 Márk. 16.2: „És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének
napfelköltekor.‖
 Márk. 16.9: „Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék
először Mária Magdalénának, a kiből hét ördögöt űzött ki.‖
 Luk. 24.1: ’A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az
elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.‖
 Ján. 20.1: „A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, oda méne
Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról.‖
Gyakran hangoztatott érv, amely szerint a vasárnap megszentelése Krisztus a hét első
napján történt feltámadásának méltó emlékezete. Erre vonatkozóan azonban nincs semmilyen
bibliai rendelkezés. A Szentírás szerint a feltámadásnak nem a húsvét az emlékünnepe, amely
a ceremoniális törvény előkép-, árnykép-ünnepe volt, és nem is egy heti nyugalomnap, hanem
az úrvacsora! Az úrvacsora ünnepét rendelte Krisztus halálára, feltámadására és
visszajövetelének ígéretére való emlékezetül (I. Kor. 11,26).
A vasárnapünneplés elrendelésére nézve nincs ige az Újszövetségben, sőt semmilyen
említés vagy utalás sincs, ami gyakorlatát igazolná az apostoli időben, vagy indítást adna
jövőbeni kialakítására. A Krisztus feltámadása után évtizedekkel keletkezett újszövetségi
iratokban a vasárnap egyszerűen „a hét első napja‖ vagy „a szombat után való nap‖, tehát a
hét egyik napja – sem nem nyugalomnap, sem nem istentiszteleti nap, sem nem az „Úr napja‖.
Fontos meglátnunk, hogy már az ószövetség is tartalmazott próféciát az örök üdvösség
változhatatlan rendjéről, amely így szól: „Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én
teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek; és
lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az
Úr” ( Ésa. 66.22-23).
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Az áldozatok és a törvény
Az világos, hogy a bűn ismerete és a megváltás elválaszthatatlanok egymástól. Ahol
valamiről kijelentik, hogy bűn, ott lennie kell törvénynek is, ami alapján az megállapítható.
„Mert a törvény haragot nemz: a hol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való
cselekedet sincsen” (Róm. 4.15). „… a bűn ismerete a törvény által van” (Róm. 3.20). Az
áldozati rendszer Krisztusra mutatott előre, mint bűntől szabadító megváltóra – aki éppen a
törvénynek fizeti meg a bűneink büntetését. Azt a Bibliából tudjuk, hogy már az első
nemzedék ismerte az áldozati rendszert, Káin és Ábel is mutatott be áldozatot Istennek. Ábel
állatáldozatot mutatott be, hitben hagyatkozva az előre megígért Megváltóra, úgy tekintve
magára, mint megváltásra szoruló bűnösre. Káin a föld gyümölcséből hozott hálaáldozatot, de
nem ismerte el a bűnös voltát, ezért Isten nem fogadhatta el az áldozatát.
A Káin és Ábel által ismert áldozati rendszer nem lehetett pogány áldozati rendszer,
mert ekkor még egyáltalán nem volt bálványimádás és idegen istenek követése, arról nem
beszélve, hogy Isten döntötte el, mit fogad el és mit nem.
Ábrahám is áldozatokat mutatott be Istennek. Az áldozati rendszer, a bűn és a megváltás
ismerete szorosan összetartozik, ez pedig törvényt feltételez - méghozzá erkölcsi törvényt.
1. Ábrahám ismerte az áldozatokat
2. áldozat nincs bűnfelismerés nélkül
3. bűn nincs törvény nélkül, tehát:
4. törvénynek lennie kellett
Egyetemes-e a törvény, az erkölcsi mérce Isten részéről? "Tudom, hogy valamit Isten
cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni." (Préd. 3:14) Ha
egyszer ölni, lopni, másét kívánni nem jó most, mitől lett volna jó régebben? Vagy régebben
jó volt, csak most nem? Éppen ezért az erkölcsi útmutatásoknak egyetemesnek kell lenniük,
azaz minden kor minden emberére érvényesnek.
„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság,
tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések,
gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok,
részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen
már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem
lesznek.” (Gal. 5.19-21).
Isten kétféle mércét alkalmazna az emberek megítélésében? Ő maga adott kijelentést a
kettős mérce ellen. „A kétféle font és a kétféle mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a
kettő.” (Péld. 20.10) Bármelyik parancsolatot átnézzük a Tízparancsolatból, megindokolható
és belátható, hogy Istennek mindig is ez volt az akarata – legfeljebb a negyedik parancsolat
az, amely sok ember számára problémás – erről volt szó a korábbiakban.
Pál ezt írja „Mert a törvényig [törvényadásig] volt bűn a világon; a bűn azonban nem
számíttatik be, ha nincsen törvény. Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik
nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek
kiábrázolása volt”. (Róm. 5.13-14)
A törvényig (azaz a törvény adásáig, kihirdetéséig) is volt bűn a világon. A bűn azonban
nem lenne bűn, ha nincsen törvény. Ám a halál uralkodott Ádámtól Mózesig is, márpedig a
halál a bűn zsoldja (Róm. 6.23). Mivel a halál uralkodott, tehát bűnösök voltak az emberek. A
bűn pedig törvény nélkül nem bűn, ebből az következik, hogy Ádámtól fogva törvénynek is
lennie kellett.
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Az apostolok és a Törvény
Néhány apostoli tanúságtétel a törvény érvényességéről:
Jakab – az ítélet alapja a szabadság törvénye (a Tízparancsolat lesz):
"Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: "Szeresd felebarátodat, mint
magadat!" - helyesen cselekesztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a
törvény mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de
akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondta: "Ne
paráználkodj!" - ezt is mondta: "Ne ölj!" Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a
törvényt. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg.
Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont
diadalmaskodik az ítéleten." (Jakab 2,8-13 )
János – a bűnt a törvény segítségével lehet felismerni, erre szolgál az Újszövetségi
időben is:
„Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a
törvénytelenség” (1 Ján. 3.4).
Pál – idézi a Tízparancsolatot, mint érvényest és hatályost:
„Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. Tiszteljed a
te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). Hogy jól legyen néked dolgod
és hosszú életű légy e földön.” (Eféz. 6.1-3). Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent
és igaz és jó" (Rm. 7:12) - írja Pál évtizedekkel Krisztus után.
Csel.13,42. 44; 16,13 tanúsítják, hogy Pál apostol nemcsak zsidó zsinagógákban
prédikált szombaton (lásd: Csel.17,1–2; 18,4), hanem pogány területeken is a szombatnap volt
számára az istentiszteleti nap: „Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából (a pisidiai
Antiochiában), kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezt a
beszédet... A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten
igéjének hallgatására”. „És szombatnapon kimenénk a városon (Filippi városán) kívül egy
folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettünk az egybegyűlt
asszonyokkal.” Az a Pál apostol, aki a ceremoniális törvény érvénytelenségét olyan
határozottan képviselte, vállalva az ezzel járó sok háborúságot, aki ebben a kérdésben még
Péter apostolt is nyilvánosan megrótta következetlen magatartásáért (Gal. 2. fejezet),
kétségtelenül ugyanilyen határozottsággal foglalt volna állást elvben és gyakorlatban a
szombatünneplés érvénytelensége mellett, ha azt a ceremoniális törvény részének tekintette
volna. Elképzelhetetlen, hogy Pál apostol következetesen szombaton prédikált volna a
pogányoknak is, ha a szombatünneplést elítélte volna, mint Krisztus megváltó műve által
érvénytelenített ószövetségi rendelkezést. Lehetetlen ellentmondás lett volna, hogy leveleiben
szigorúan elítéli az érvénytelen ószövetségi rendelkezéshez ragaszkodást, és maga mégis egy
ilyen elévült ószövetségi törvényt tartott volna meg nyíltan, következetesen, a pogányok
között is.
Pál nyilvánvalóan hirdette, hogy igazak nem úgy leszünk, hogy megpróbáljuk a törvény
rendelkezéseit megtartani, hanem ezt Krisztus által nyerjük el, ugyanakkor mégis
egyértelműen megerősítette a törvény érvényességét.
„Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, nem a törvény cselekvéséből37.
Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Mivelhogy
egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.

37

A görög szöveg alapján pontosított fordítás.
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A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt
megerősítjük.” (Róm. 3.28-31)
A 28. vers magyar fordítása nem adja vissza tökéletesen az eredeti görög szöveg
jelentését. Ezt szokták a leghangosabban idézni a törvény ellen, de három verssel később
mondja Pál, hogy a törvény éppen nincs eltörölve a hit által, hanem meg van erősítve. A 28.
vers így szól: "Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, és nem a törvény
cselekvéséből". Csak Krisztus áldozata által lehetünk igazak (bűnnel nem terheltek) Isten
előtt. A törvény cselekvéséből ez lehetetlen, mert nem tudjuk semmissé tenni önmagunktól
egy korábbi bűnünket sem, másrészt nincs bennünk képesség arra, hogy a jóban egyedül
megálljunk. Hit által igazul meg az ember, de a kívánalmak maradnak: "a törvényt
megerősítjük" – írja Pál. Tehát a törvényhez képest tudom eldönteni valamiről, hogy bűn vagy
nem bűn, ez a funkciója. Ezért mondja János apostol is:
„Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a
törvénytelenség” (1 Ján. 3.4).

A törvény szállt lejjebb, vagy Isten bennünket emel fel?
Pál mondja, hogy a „törvény jó‖ (Róm. 7.12, 1 Tim. 1.8). Kétségtelen tény az is, hogy
az ember, a maga természetes állapotában képtelen az Isten szerinti jóra. A további kérdés
most már az, hogy ennek hátterén Isten hogyan határozott?
1. leszállította-e a törvény mércéjét, vagy
2. ő maga felemeli-e az embert a törvény betöltésére?
Isten az Ószövetségben hirdette ki a törvényét, és nyilvánvaló, hogy annak szintjét nem
szállította le. A második útról tanúskodik Isten kijelentése: „És az én lelkemet adom belétek,
és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek
és betöltsétek” (Ezék. 36.27)
A polgári törvény elmondja, milyen büntetés jár, és milyen bűntettért. A bűnös csak
akkor menekülhetne meg, ha a törvényt érvénytelenné tennék. Kovács János a bíróság előtt áll
lopásért. Olyan törvényt nem lehet hozni, hogy mindenkit megbüntetünk lopásért, csak
Kovács Jánost nem. A törvény egyetemes érvényű. Vagy Kovács Jánost is megbüntetjük a
lopásért, és mindenki mást, vagy kimondjuk, hogy a lopásra vonatkozó törvény érvénytelen,
Kovács Jánost sem büntetjük meg a jövőben, sem senki mást.
Jelentkezik Fehér úr, Kovács barátja, hogy Kovács János helyett kifizeti az okozott kárt,
és kéri, hogy engedjék szabadon Kovács urat.
Ha a törvény el van törölve, akkor nem kell kifizetni semmit, sem Kovács Jánosért, sem
senki másért. Akkor a lopás nem bűn. Róm. 5.13/b: "a bűn azonban nem számíttatik be, ha
nincsen törvény." Ha lopásra vonatkozó törvény érvényes, akkor Fehér úr kifizeti a Kovács úr
által okozott kárt, és őt elengedik, de nem engednek el mindenkit, csak azokat, akik helyett
Fehér úr kifizeti azt, amit ők nem tudnának. Fehér úr nyilván segíteni fogja barátját, Kovács
urat, hogy a jövőben ne lopjon, és becsületesen éljen.
Krisztus áldozata nem törli el a törvény érvényességét, hanem éppen ellenkezőleg:
megmutatja azt. Ha a törvényt érvénytelenné lehetne tenni, Krisztusnak nem kellett volna
meghalnia. Krisztus előtt is volt bűn a világon, utána is. Mindre csak az Ő áldozatára nézve
nyerhet bocsánatot mind az ókori, mind a mai ember.
Krisztus éppen „feljebb emelte‖ a mércét a Hegyibeszédben, és nem lejjebb (tegyük
hozzá: a puszta törvényeskedéshez képest, hiszen Isten akarata mindig a lelki lényeg betöltése
volt).
Isten a szeretetet jelölte meg az újszövetségben, mint a törvény betöltését. „A szeretet
nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet” (Róm.
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13.10). A szeretet pedig nem emberi produkció. „De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm,
békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs
törvény” (Gal. 5.22-23) Ő emeli fel az embert a Lelke által, hogy szeretetben járhasson, azaz
a törvényt betölthesse. Nem a törvény szintje száll lejjebb, hanem Isten felemeli az embert.
Gyakran mondják: "A keresztyének Jézusban élnek, Jézusban már betöltöttük teljesen a
törvényt, ő az egyetlen aki ezt megtudta tenni, és mindennek eleget tett."
Ha ez a gondolatmenet igaz lenne, akkor a paráznaságtól, a bálványimádástól, a vérevéstől és
a fúlvaholt állattól való tartózkodást mégsem töltötte volna be, hiszen a sokat hivatkozott
Apostolok Cselekedeteiben ez érvényben maradt a pogányok közül jöttekre nézve is. Inkább
arról van szó, hogy természetesen ezeket ő sem tette meg és nekünk sem szabad, kárunkra
van.
Az az álláspont, hogy Krisztus betöltötte a törvényt, ezért nekünk nem kell, nem pusztán
csak logikailag is fals az apostoli zsinat (általuk vallott) értelmezése alapján is, hanem konkrét
bibliai igehelynek is ellentmond.
Kívánja Isten a törvény betöltését a hívőktől? Pál megadja a választ: „Mert nem azok
igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt
betöltik” (Róm. 2:13).
A törvény betöltése és a szeretet váltófogalmak egymással, éppen nem arról van szó,
hogy a törvény érvénytelen. Ha a törvény érvénytelen lenne, be sem kellene tölteni, tehát
szeretetben sem kellene járni.

Megvan-e a szombatja az Isten népének?
„Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert a ki bement az ő
nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól,
Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon
példájába ne essék” (Zsid. 4.9-11)
Vizsgáljuk meg a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből idézett rész mondanivalóját a
szombat érvényessége tekintetében. A tágabb igeszakasz (2,7–4,11) egy, a 95. zsoltárból vett
idézetre épül (Zsolt. 95,7–11). Ez a zsoltárige Izráel pusztában való hitetlenkedésének és
emiatt bekövetkezett bűnhődésének a történelmi előképét idézi fel, és ebből von le tanulságot
kora, illetve a későbbi korok hívői számára. Józsué letelepítette Izráel népét az ígéret földjén,
„nyugodalomba helyezte‖ őket a pusztai vándorlás után. A zsoltáríró azonban évszázadokkal
később is úgy idézi ennek a történelmi időszaknak a tanulságait, mint amelyek „ma‖
érvényesek. Azért teszi ezt, mert Isten egyháza azóta is vándorúton van az igazi ígéret földje,
az üdvösség „nyugodalma‖ felé. Az üdvösségnek ez a nyugodalma nem csupán az idők végén
vár reánk, hanem már ma részesei lehetünk bizonyos értelemben, ha lemondunk a saját
cselekedeteinkben való bizakodásról, és a Szentlélek által keressük, illetve elnyerjük Isten
kegyelmének erejét, vezetését életünkben (Zsid. 4,10). Az üdvösségnek ebbe a nyugodalmába
– a jelen életben és azután teljes mértékben majd a vég idején – azonban csak akkor mehetünk
be, ha „az elkezdett bizodalmat mindvégig, erősen megtartjuk (3,14), ha nem esünk ‖a
hitetlenségnek ugyanazon példájába‖ (4,11), mint a pusztában vándorló Izráel.
Az üdvösségnek ezt a nyugodalmát kapcsolatba hozza az ige a hetedik napi szombat
nyugalmával, amelyet Isten a maga példaadásával alapított, amikor megnyugodott a teremtés
művének befejezése után (4,3–4. 9–10). Ezzel azt akarja mondani, hogy a hetednapi
nyugalom ünnepe előképe az üdvösség nyugodalmának az eljövendő Isten országában és
előíze is annak, mert alkalom arra, hogy élvezhessük a gondjainktól való megnyugvás és az
Istenre hagyatkozás áldását. „Annakokáért‖ – mondja a 9. vers – „megmarad, hátra van
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még‖38 a szombati nyugodalma Isten népének‖, vagy így is fordíthatjuk a szöveget:
„megmarad a szombatünneplés Isten népének‖. A „szabbatiszmosz‖ görög kifejezés ugyanis
egyaránt jelent szombati nyugalmat és szombatünneplést. Az igeszakaszban minden más
esetben egy másik kifejezés jelöli a „nyugodalom‖ fogalmát (görög katapauszisz). A 9.
versben, a végkövetkeztetés kimondásánál azonban ennek a kettős értelmű szónak az
alkalmazásával fejezi ki az ige az üdvösség nyugodalma és a hetedik napi szombat előzőkben
kifejtett összefüggését. Isten újszövetségi egyháza előtt ott van még egy „nyugodalomba való
bemenetel ígérete‖, mint elérendő végcél, ezért megmarad számára a szombatünneplés, mint
ennek a nyugodalomnak az előképe és előlege, örök emlékeztető és ösztönző az Isten
országának teljessége felé haladó egyháznak. A „szabbatiszmosz‖ kifejezést bizonyára itt
annyira találó kettős értelme miatt alkalmazza az ige, tehát mindkét értelmét figyelembe kell
vennünk a kijelentés megértésénél.
Ez az ige tehát – értelmét, mondanivalóját átgondolva – semmiképpen sem a
szombatünneplés érvénytelenné válására mutat. Ellenkezőleg, sokkal inkább a szombat
érvényessége mellett szól. A szombatünneplésnek nincs semmiféle Krisztus áldozatával
kapcsolatos jelkép-tartalma. Olyan valaminek az előképe, ami még hátra van, ami még nem
valósult meg. Ennek logikus következménye, hogy nem is évülhetett el Krisztus halálával a
ceremoniális törvényhez hasonlóan, amelynek minden jelképes szertartása Krisztus
áldozatával volt kapcsolatban. A szombatünneplés parancsa nem is volt a ceremoniális
törvény része soha. Az alapítására vonatkozó ige a Biblia első lapján, a teremtés leírásánál
található (Móz.I.2,2–3) és a Tízparancsolat erősíti meg, mint egyetemes, örök, erkölcsi
törvényt (Móz.II.20,8–11). Isten a Sínai-hegynél adta mind a Tízparancsolatot, mind a
ceremoniális törvényt. A szombatünneplés rendelkezését azonban nem a ceremoniális
törvénybe, hanem az erkölcsi törvénybe foglalta! Nem feltételezhetünk olyan tökéletlenséget
az Ige, illetve Isten részéről, hogy ezt gondoljuk: egy ceremoniális törvény valamiképpen,
helyét tévesztve, a Tízparancsolatba került.
A IV. parancsolat szerint a szombatünneplés a teremtés emlékünnepe, annak örök
jegye, hogy a Föld és az ember Teremtője a mi Urunk és Istenünk (Móz.II.31,13; Ez.20,12.
20). Krisztus megváltó halála nem érvénytelenítette a teremtés tényét, ami minden
istentiszteletünk végső alapja, hanem a Teremtő teremtményei iránti felfoghatatlan
szeretetének adta bizonyságát. A Teremtő Isten életét adta elveszett teremtményei
megmentéséért és ennek nyomán csodálatos módon újjáteremti őket. A Zsidókhoz írt levél
tulajdonképpen tovább bővíti a szombat jelentőségéről adott ószövetségi tanítást amikor
kifejti, hogy a szombatünneplés nemcsak a teremtés művének emléke, hanem az üdvösség
nyugodalmának előképe is. A Zsidókhoz írt levélnek ez a tanítása egyébként nem egészen új a
Szentírásban. Már Ésaiás próféta szólt arról, hogy az újjáteremtett Földön is megmarad a
szombat, mint az istenimádás kifejezése, mint a teremtés és újjáteremtés művére való
emlékezés, mint a Teremtő és teremtményei közötti szeretetközösség napja (És.66,22–23). A
Zsidókhoz írt levél részletesebben fejti ki ezt a tanítást.
Jel.14,6–7 szerint, Krisztus második eljövetele előtt a IV. parancsolat egy
szövegrészletének a szó szerinti idézésével hangzik Isten üzenete a Föld minden lakosának:
„És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy
hirdesse a Föld lakosainak az evangéliumot, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és
népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az
ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek
forrásait!‖ (A felhívás utolsó részét, a Teremtő imádására való felszólítást vö.: Móz.II.20,11gyel!) A szövegösszefüggés egyértelműen tanúsítja, hogy ez az üzenethirdetés közvetlenül
Jézus második eljövetelét megelőzően történik. (Lásd: Jel.14,14–20; vö.: Mt.24,14.) Ha Isten
38
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üzenete a IV. parancsolatból idéz az emberiségnek a végidőben, akkor ez a parancsolat
nyilvánvalóan érvényes az egész újszövetségi korban. Emlékezzünk ezzel kapcsolatban újra
Ésaiás próféta előzőkben idézett kijelentésére, amely szerint még az új földön is létezni fog a
szombatünneplés. Különös lenne, ha egy teremtéstől fogva fennálló, isteni alapítású,
Tízparancsolatban megerősített, végidőben is hirdetett és még az újjáteremtett földön is
megmaradó intézmény éppen csak az újszövetségi korszak folyamán lenne érvénytelen.
Az utolsó időkre vonatkozóan két igét olvassunk el, egyet az Ószövetségből, másikat Pál
apostoltól.
„A napok végén az Úr templomának hegye a hegyek orma fölé emelkedik, magasabb
lesz minden halomnál. A népek odasereglenek, sok nemzet tódul oda. "Gyertek - mondják -,
menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének templomába, hogy tanítson meg minket útjaira, és
az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról származik a törvény, Jeruzsálemből az Úr
szava."”(Mikeás 4:1-2)
A végső időkről kijelenti Pál, hogy fel fog lépni egy hatalom, amelynek jellemzője
éppen Isten törvényével való szembefordulás, annak elvetése, megtaposása. Ezt a hatalmat
pedig Krisztus meg fogja semmisíteni megjelenésével.
„Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől
való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, [törvényszegő] a kárhozat fia. ... A
törvénytiprás [ anomia=törvényszegés] titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most
még visszatartja, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr
Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével.”
(Tessz. 2:3, 7-8)
A végső időben is érvényes lesz tehát a törvény, a Tízparancsolat, ugyanúgy mint a
történelem minden korszakában.

Krisztus megszüntette az elenségeskedést
Mi az ellenségeskedés lényegét tekintve, és miben nyilvánul ez meg a
gyakorlatban?
Amint megismertük Istent valamelyest, hamar rájöhetünk, hogy az ellenségeskedés
sokkal több, mint azt először gondolnánk, s teljességében nincs felszámolva azzal, ha már
valamelyest meglágyult a szívünk Isten felé.
„„Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem
engedelmeskedik, mert nem is teheti.” A test soha nem tér meg. Ellenségeskedik Isten ellen,
és az ellenségeskedés abban áll, hogy a törvénynek áll ellen. Ezért aki ellenzi Isten törvényét,
az Őellene küzd. De Krisztus a mi békességünk, és Ő azért jött, hogy békességet hirdessen.
„Titeket is, akik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben
gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az Ő emberi testében a halál által,
hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson titeket Ő maga elé.” (Kol. 1, 21-22)
Saját testében törölte el az ellenségeskedést, azért hogy mindenki, aki Vele együtt
megfeszíttetett, megbékéljen Istennel. Ez azt jelenti, hogy a szívükben élő törvény alá
rendelték magukat.
„Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.” A Lélek
gondolata azt jelenti, hogy a gondolkodásunkat Isten törvénye szabályozza, „mert tudjuk,
hogy a törvény lelki.” „A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van.” (Zsolt. 119, 165)
„Megigazulva (igazzá téve) hit által békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus
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által.” A testi gondolkodás ellenségeskedés Isten ellen. Ezért a test szerinti gondolkodás a
halál. De Krisztus „eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot
az evangélium által.” (2 Tim. 1, 10) Eltörölte a halált azáltal, hogy lerombolta a bűn hatalmát
mindenkiben, aki hisz Benne, mert a halálnak nincs ereje, csakis a bűn által. „A halál
fullánkja a bűn.” (1 Kor. 15, 56) Így most örömmel mondhatjuk: „De hála az Istennek, aki a
diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” ‖ (Waggoner: A Római levél
magyarázata, Csodálatos szabadulás egy rossz „házasságból‖ c. fejezet)
Sok hívőnek az okozza a nehézséget, hogy nem ismeri fel: voltaképpen mi is a bűn. A
Szentírás soha nem beszél arról, hogy a bűnnel a puszta akaratunkat szegezzük szembe,
hanem a bűntől való szabadításról beszél, mivel a bűn hatalom, törvényi erővel működő
dolog, amely fogva tartja az embert.
Mondhatjuk, hogy a zsidó nép megsötétedett, ki tudja, akarták-e már egyáltalán követni
Isten akaratát, törvényét - és ez igaz. De nézzünk meg egy személyt, aki igazán akarta, aki
tényleg megtért és a legjobb szándékú keresztény volt, aki csak létezett ezen a világon. Lehet,
hogy magunkról nem tudjuk elmondani, hogy valaha is a teljes akaratunkat és erőnket latba
vetettük a bűn elleni küzdelemben, de egy ember biztosan volt, aki ezt megtette – Pál apostol
leírta a maga tapasztalatát.
A Róma 7-ben ábrázolt ember ismertetőjele az, hogy saját akaraterejére támaszkodik.
Noha a jót akarja, magatartása mégis mindig problémás. Ezért is szól így: "Mert nem a jót
cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok". Jósága nem
terjed túl az akaraton. Talán azzal a gondolattal vigasztalhatja magát: "Végül is átadtam az
életemet Istennek; Isten akaratát kívánom cselekedni, és nem akarok semmiféle közösséget a
világgal. Nem akarok bűnt elkövetni. Gyűlölöm a bűnt, és Isten színe előtt eldöntöttem, hogy
egyedül Őt akarom szolgálni. Egyetlen vágyam; hogy Istennek kedves legyek." A Róma 7ben leírt ember nyilván mindezt elmondhatja magáról - de ezzel azután el is érkezett
lehetőségei határához. Miért? Mert súlyos tévedésben van. Úgy véli, hogy a jó cselekvésére
való képessége saját akaratától, akaraterejétől függ. Nem ismeri fel, hogy a jó, vagy a rossz
cselekvése nem pusztán akarat kérdése. Még ha az akaratunk végre jó irányba is áll be, egy
törvény működik bennünk, a bűn törvénye, így még a legelszántabb döntése és akaratának
latba vetése is - hogy a jót választja - vereséghez és csalódáshoz vezet. Végül a 21. versben
Pál felismeri, miért mondottak nem sikerült a jó szándékokat megvalósítani. Azért, mert a
bűn: törvény. A törvény pedig erősebb, mint az akarat. Az akarat - az ember ereje, a törvény a
természet ereje, mint a gravitáció vagy más természeti törvények. Itt nemcsak valamilyen
erőről van szó, hanem egy törvényről, amely mindig és mindenütt érvényes, ami mindig
ugyanúgy működik. Ha bármilyen tárgyat feldobok, ismét le fog esni - és ez mindig teljesül,
kivétel nélkül. Mivel ez mindig működik, ezért nevezzük törvénynek - a Föld vonzóereje nem
puszta erő, hanem egyúttal törvény is.
A törvény tehát azt jelenti: kivétel nélkül mindig így van, így történik. De mi a helyzet
az akarattal? Az akarat az elhatározásra való képesség. Ha azt mondom: szeretném, vagy
akarom, ez azt jelenti, hogy valamit elhatároztam. Akaratomnak szintén van bizonyos ereje,
amely képessé tesz arra, hogy amit elhatároztam, azt véghez is vigyem. Elhatároztam, hogy
enni fogok, tehát eszem is. Elhatároztam, hogy elmegyek valahová, tehát el is fogok menni.
Legalábbis megkísérlem megtenni azt, amit elhatároztam.
A kérdés most már az: ki győz, ha az akarat szembeszegül a törvénnyel? Eleinte talán az
akarat győz, végül azonban mindig a törvény. Ha az akaratomat szembeállítom egy
törvénnyel, egy ideig úgy tűnik, működik. Eldöntöm, hogy kinyújtott kezemen megtartok egy
gyufásdobozt, s akaraterőmmel fenntartom ezt a döntésemet. Egy ideig működik: öt percig, tíz
percig talán egy-két embernek a világon, de senki sincs, aki ezt fél óráig meg tudná tenni. A
nehézségi erő törvénye nem fárad ki, szüntelenül és feltartóztathatatlanul működik. Az én
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kezem viszont kifárad. Az emberi erő soha nem képes tartósan legyőzni egy természeti
törvényt.
Ez téveszt meg sok keresztény embert, akik még nem értették meg, vagy legalábbis nem
vonták le a megfelelő gyakorlati következtetéseket arra nézve, hogy a bűn törvény, az emberi
természet a bűn törvényével van összenőve. Mivel kisebb sikereket el tudtak érni, úgy vélik,
hogy csak azon múlik a teljes győzelem, hogy tovább kell kitartaniuk, vagy nagyobb
erőfeszítést kell tenniük. Ám olyan emberi erőfeszítés nem létezik, ami teljesen le tudná
győzni a bűn törvényét. Minden újabb kísértésnél ismét arra igyekszik az ember, hogy
harcoljon a bűn ellen, és úgy gondolja, hogy azért mondott csődöt, mert nem elég jól küzdött.
Talán nem akarta elégé, vagy ha gyakorol, erősebb lesz, s valamikor a távoli jövőben egyszer
s mindenkorra győztessé lesz, eléggé erős lesz a folyamatos győzelemhez. Ez a csődjeink
története.
Le kell győzni a bűnt? Le bizony! Meg kell tőle szabadulni, az életünk múlik rajta.
Puszta akaraterővel le lehet győzni a bűn törvényi erővel működő valóságát? Nem, ez nem
lehetséges.
A rutinszerű csődöt mondás két zsákutcába viszi az embert. Az egyik, hogy továbbra is
megpróbálok magam győzni, mind nagyobb befektetéssel. Ez ki fog meríteni, és nem
működik, illetve alig-alig. A bűn nem csak pillanatnyi csőd eredménye, amit valamivel több
imádság segítségével le tudok győzni: ez merő illúzió. Mivel a bűn törvény, ezért saját
erőnkkel nem vehetjük fel vele a küzdelmet. Amilyen erőteljesen és állandóan munkálkodik a
bűn az egyik oldalon, olyan gyönge és csökkenő a mi erőnk a másik oldalon. És ahogyan a
bűn ereje újra meg újra győz, úgy marad a magunk ereje mindig vesztes. A bűn győzelme és a
mi csődünk - törvényszerű. Ha a jót akarom cselekedni, fel kell fedeznem, hogy bennem van a
gonosz. Pál is felismerte, hogy legyőzhetetlen törvénnyel áll szemben.
A másik lehetőség, hogy feladom. Azt mondom, hogy minden bűn, amit elkövetek
jogos, és nekem igazam van, és mindig más a felelős azért, amit teszek. Mert igaz, hogy
megtettem, de az nem számít, de a másik vitt bele, és ez számít. Ez az áthárítás ugyanaz és
ugyanolyan helytelen, mint Ádám és Éva áthárítása a bűnesetkor. Akármilyen is a másik, a
saját tetteimért és bűneimért én felelek. Vagy annyira leszállítom a mércét (általában csak a
magam számára), hogy elfogadottnak gondolhassam magam Isten előtt azon a szinten, amire
képes vagyok. Ez azonban nem esik egybe a Bibliában megkívánt törvény-betöltéssel. Ha én
haragszom, az jogos, ha én szólok meg valakit, az nem bűn, ha én vagyok türelmetlen és
szeretetlen, vagy felületes és pletykákra hallgató, az nem számít.
Egyik sem megoldás.

Szabadulás a bűn törvényétől – egy másik törvény
„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak,
akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének
törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert a mi a törvénynek
lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn
testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek
igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint” (Róm. 8.14)
Mi tehát a győzelemhez vezető út? Nem más, mint hogy a törvényt törvény győzi le
Leszögeztük, hogy a földön a gravitáció törvényének hatása alatt állunk. Ha ezt vesszük
példának, gondoljuk tovább: itt figyelembe kell venni még a sűrűség fogalmát is. Ha valamely
gáz sűrűsége nagyon kicsi, mint pl. a hidrogéné, akkor az a gáz a föld vonzási ereje ellenére is
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felfelé fog szállni. Ha megtöltünk egy léggömböt hidrogénnel, akkor azt nehézségi erő nem
lesz képes visszatartani. Itt tehát egy másik törvény érvényesül, mégpedig a felhajtó erő
törvénye, és ez így szól: "Mindazok az anyagok, amelyek ritkábbak a levegőnél, felfelé
szállnak." És ez minden emberi tevékenység nélkül így van: nem kell az anyagot felfelé
dobnunk, sem fújnunk, csak egyszerűen el kell engednünk, és az magától felfelé száll. Az
egyik törvény tehát itt legyőzi a másikat. Ugyanígy győzi le az élet Lelkének törvénye a bűn
törvényét.
A szabadulás titka ebben a rövid mondatban van: "Nincsen azért immár semmi
kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak." Akik Krisztus Jézusban vannak,
egyrészt elnyerték a múltbeli bűneik bocsánatát, ezért a múltra nézve nincs kárhoztatásuk,
most pedig nem követnek el bűnt, amiért az Isten törvénye kárhoztathatná őket.
Hogyan szabadultak meg? Úgy, hogy "a Jézus Krisztusban való élet Lelkének törvénye
megszabadított engem a bűn és halál törvényétől". Íme, a győzelem útja: "megszabadítva
lenni a bűn és halál törvényétől." De miért nem így írja az Ige: "A Jézus Krisztusban való élet
Lelke megszabadított engem a bűntől és haláltól"? Mi áll itt valójában? "A Jézus Krisztusban
való élet Lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől". Sok ember
csak ezt látja: Az élet Lelke megszabadított engem a bűntől és haláltól, de nem ismerik fel,
hogy valójában az élet Lelkének törvénye az, amely megszabadított engem a bűn és halál
törvényétől.
A Szentlélek működése ugyancsak törvény - a törvényt csak törvény győzheti le. Az élet
Lelkének törvényi erejű működése tesz szabaddá minket a bűn és halál törvényétől. Félre kell
állítani az "Én"-ünket, aki önmagát akarná megjavítani, s engedni kell a Szentlelket működni.
A Lélek törvénye csak akkor hat, amikor felhagyunk a bűnnel szembe szegezett akarati
erőfeszítéssel, és odaengedjük a Szentlelket a problémához.
"Isten felhívja a férfiakat és nőket arra, hogy űzzék ki szívükből az ént; így a Szentlélek
akadálytalanul beléphet oda. Hagyj fel azzal, hogy magad próbáld elvégezni a munkát! Kérd
Istent, hogy dolgozzék benned és általad, míg az apostol szavait te is elmondhatod: "Élek
pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus." (Elle G. White: Manuscript Releases, 1.
kötet, 366-367. oldal - A Szentlélek eljő reátok, 51. o.)"
"Az, hogy lelkünk megmentését rábízzuk Istenre, [?] azt jelenti, hogy hit által kell élnünk
és járnunk, nem bízunk énünkben és nem dicsőítjük, hanem hitünk szerzőjére és bevégzőjére,
Közbenjárónkra, Jézusra tekintünk. A Szentlélek a töredelmes szívben elvégzi munkáját, de
sohasem tud dolgozni az önhitt, önelégült lélekben. Az ilyen ember saját okoskodásával
akarja megjavítani önmagát. Belép saját lelke és a Szentlélek közé. A Szentlélek viszont akkor
fog dolgozni, ha az ’én’ nem lép közbe.(Ellen G. White: Manuscript Releases, 12. kötet, 5253. o., idézi "A Szentlélek eljő reátok" c. gyűjtemény, 93. o.)
Szükség van az akaratunkra, de nem a bűn „megfojtására‖, hanem Istenhez fordulásra, a
Lélekre támaszkodásra, hogy a test cselekedeteit megöldökölhessem – de a Lélek által, mert
csak ő elég hatalmas erre.
Krisztus, "a mi békességünk, ki eggyé tette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett
választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét
eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén" (Eféz.
2.14-15) Krisztusban az élet Lelkének törvénye működik, ő lerontotta a közbevetett
választófalat, így tehát az új törvény hatókörébe kerülhetek - Krisztus által, őbenne, ahol
eggyé lett az ember és Isten. "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek
elmúltak, ímé, újjá lett minden" (2 Kor. 5.17) Ha kilépek az Istennel való közösségből, máris
hatástalanná teszem a Krisztusban való élet Lelkének törvényét.
"Mi tehát a hit általi megigazulás? Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba
dönti, és elvégzi az emberért azt, ami az embernek nem áll hatalmában, hogy önmagáért
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megtegye. Amikor az emberek belátják saját semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy
Krisztus életszentségét felöltözzék." (Ellen G.White, Review & Herald, 1902. IX. 16.)
Összefoglalásul kimondhatjuk, hogy a jó hír az, hogy nem a saját emberi
természetünkből kell kierőltetni a jót. Hatalmas megmentőnk van, a Szentlélek. A "rossz hír"
pedig az, hogy a Lélekben járás is teljes embert kíván: teljes odaszánást, teljes önmegtagadást
és folyamatos Istenre támaszkodást - ezek ellen ágálni fog az emberi természetünk, így
önmagunk ellen igenis harcolnunk kell. De a Jézus Krisztusban való élet Lelkének
törvényében nem a kudarcok, hanem a győzelem talaján állunk.

Krisztus földi küzdelme
„Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett
választófalat” (Eféz. 2.14). „Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős
kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és
meghallgattatott az ő istenfélelméért” (Zsid. 5.7 )
Krisztus e földön Isten és ember volt egy személyben, s megdicsőülése után is az marad,
mindörökre. Benne találkozott az Isten az emberrel, és ez az egyedüli reménysége az emberi
fajnak. Ő a kapcsolat, az egyetlen közbenjáró, az egyetlen út a mennyei és a földi világ között.
Krisztusban mint személyes Üdvözítőben való hit által formálódik ki az egység Krisztus és
követői között. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével,
törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, akkor egy értelemre jut a Megváltóval. Jézus
Krisztus emberi természete megérinti embervoltunkat, és emberi természetünk megérinti az istenséget. Így a Szentlélek bennünk végzett munkája által részeseivé válunk az isteni természetnek.
»Megajándékozott«-ak leszünk »ama Szerelmesben« (Eféz 1,6).” (Ellen G. White: Jézus élete,, 582. o.)
Megváltói munkája nem korlátozódik a kereszthalálra, noha ez rendkívül fontos része,
de része földi élete és küzdelme is, amelyről Zsid. 5.7. tudósít.
Itt Jézussal kapcsolatban is hangsúlyozza az ige, hogy Jézus valakihez fordult, aki képes
volt őt megszabadítani a halálból.
Az emberi természetben van egy törvény: a bűn törvénye, ami törvény, ezért százból
százszor teljesül. De Jézusnál, bár megvolt ez az emberi természet, mert ugyanolyan testben
és természetben jött el, mint amilyen nekünk van, egyszer sem teljesült az, aminek a dolgok
természetes rendje szerint teljesülnie kellett volna. Jézus egyszer sem követett el bűnt - mert
itt a dolgok természetfeletti rendje érvényesült. A másik törvény, a Lélek törvénye működött.
Miért kellett Jézusnak könyörögnie? Hogy a Szentlélek alá tudja rendelni az emberi
természetét. Jézusnak, aki pedig Isten is volt, szüksége volt erre? Nagyon is. Akkor mi, nála
gyengébb, esendőbb emberek hogyan gondoljuk, hogy enélkül győzni tudnánk?
Miért, mi okból hallgattatott meg Jézus mikor emberként járult az Atya kegyelmének
királyi székéhez? Az istenfélelméért – ez az Ige válasza. De mi az Istenfélelem? "Az
embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való
eltávozás" (Jób. 28.28) "Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése"(a "gonoszság gyűlölése",
nem az azt cselekvőé) (Péld. 8.13) Jézusról ezt mondta az Ige: "Szeretted az igazságot és
gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a
te társaid felett" (Zsid. 1.9).
Krisztus gyűlölte a gonoszságot, szerette az igazságot - ennek az alapállásnak a
következménye volt a Szentlélek általi felkenetése az Ige szerint.
Mi azt állítjuk, szeretjük az igazságot. Hogy a hamisságot gyűlöljük, arra már talán
kevésbé mondanánk igent inkább úgy fogalmaznánk, hogy nem szeretjük, igyekszünk távol
maradni. De ez kevés. Mit jelent a gyűlölet? Teljességgel szakítani, távol maradni, semmilyen
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közösséget nem vállalni valamivel. "De ebben a világban muszáj..." -mondják, vagy mondjuk.
Nos, nem, nem muszáj. Nincs mód a megmenekülésre ha kiegyezünk a rosszal, a
hazugsággal, a törvénytelenséggel. Ha nincs meg ez az alapállás, akkor az igazság szeretete
sem több az életünkben puszta szimpatizálásnál. Gyűlölöd a gonoszt vagy nem gyűlölöd? Ha
nem gyűlölöd, térj meg. Változtasd meg a gondolkodásmódodat. Ha igen, a legfőbb akadály
elhárult a Szentlélek működése elől. Kevesen látják át, hogy a kereszténység mennyire
radikális dolog ezen a területen. "A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a
hamisságnak minden ösvényét." (Zsolt. 119.104)
"Igaznak tartom azért minden
határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm" (Zsolt. 119.128)
Jézus erős kiáltás és könnyhullatás közben járult Istenhez - azért tette ezt, mert látta a
tétet, megvolt a kellő motivációja ehhez. Miért volt ilyen heves a küzdelme? Mert nem volt
választása: vagy folyamatos győzelem, vagy halál. Ha bűnt követ el, ha enged az emberi
természetének, meg kell halnia, de akkor nincs megváltás többé, nincs Szentháromság, az
Isten törvénye megbukott - minden elveszett volna.
Mi mennyire gondoljuk fontosnak az igaz életet? Mennyire vagyunk tisztában azzal,
hogy ha nem az Isten munkáját végezzük teljesen tisztán akkor az ördögnek adunk helyet?
Látjuk-e azt, hogy ha a legkisebb mértékben a természetünk irányít, akkor szégyent hozunk
Istenre és a keresztény névre gyalázatot? Amíg ezt teljesen komolyan nem vesszük, nem
fogunk tudni a Lélekért könyörögni igazán. Látjuk-e valóságosan a tehetetlenségünket
önmagunkban, ahogyan Jézus látta a magáét?
Úgy őrizkedünk-e a test cselekedeteitől mint a tűztől? Gal. 5.19-21: Atestnek
cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság,
bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag,
patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek,
dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is
mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek
Ha csak egy is megvan, ez azt mutatja, hogy az emberi természet meg tud nyilvánulni
bennünk, vagyis ellenségeskedésben vagyunk Istennel, még akkor is, ha egyébként úgy
érezzük, hogy szeretjük őt. Múlhatatlanul szükséges, hogy megszabaduljunk mindentől, ami
testi.

Jézus példakép is
„Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt” (Ján. 2.6)
yilván felsorolni sem lehetne, hogy mi mindenben példa Jézus,de nézzünk meg néhány
területet. Mit láttunk első lépésként, hogy Jézus hogyan öldökölte meg a test cselekedeteit a
Szentlélek által? Volt egy tökéletes erkölcsi alapállása, amelyet személyes döntésével alakított
ki, és látta önnön tehetetlenségét. Jézus életében többször is láthatjuk, hogy éjszakákat töltött
imádságban. Nem látunk arra példát, hogy ha jön a kísértés, vagy akár a farizeusok által
állított csapda, ő azt mondaná: "Stop. Most elmegyek imádkozni". Jézus minden reggel a
Szentlélek erejében és jelenlétében indult el. Nyilván közben is figyelt a Lélek késztetéseire,
"vezérlésére" (Róm. 8.14), s folyamatosan is alárendelte magát.
Jézus időt töltött az Atyával. Ez a gyakorlati kereszténységet illetően ismét egy döntő
dolog. Istennel töltött idő nélkül egyszerűen nincsen kereszténység. A messiási prófécia így
szólt: "Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősítni a megfáradtat
beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a
tanítványok" (Ésa. 50.4). Minden reggel felserkenti fülemet... Ha Jézusnak szüksége volt erre,
nekünk nem sokkal inkább? "Mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell
megnyilatkoznia, amely nincs összhangban a világgal, szokásaival vagy gyakorlatával.
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Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának ismeretére eljutnia.
Egyénileg kell meghallgatnunk Őt, aki a szívhez szól. Mikor minden más hang elcsitul, s
nyugodtan várakozunk Előtte, a lélek csendje még érthetőbbé teszi Isten hangját. Ő int:
"Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!" (Zsolt 46,11) Egyedül itt találunk
igazi nyugalmat. Ez a gyakorlati felkészülés mindenkinek, aki Istenért munkálkodik. A rohanó
tömeg közepette, az élet feszültségében, az intenzív munkában a világosság és béke légköre
lengi körül az így felfrissült lelket. Az élet jó illatot lehel, isteni erő nyilatkozik meg, mely eléri
az emberi szíveket." (Ellen G. White: Jézus élete, Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé! c.
fejezet)
Az Istennel töltött idő természetesen az Ige tanulmányozását is magában foglalja. Ha
keresztények szeretnénk lenni, erre is nagy szükségünk van. "Monda azért nékik Jézus:
Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő
vérét, nincs élet bennetek." (Ján. 6.53) "Amiképpen fizikai életünket az élelem tartja fönn,
azonképpen lelki életünket Isten Igéje élteti. Minden léleknek Isten Igéjéből kell életet kapnia
saját maga számára. Ahogyan magunknak kell ennünk, hogy táplálékhoz jussunk, úgy
magunknak kell bevennünk az Igét is. Ne pusztán más értelmének a közvetítésével kapjuk meg.
Gondosan tanulmányozzuk a Bibliát, kérjük Istentől a Szentlélek segítségét, hogy
megérthessük Igéjét. Vegyünk egy verset, és agyunkat összpontosítsuk a feladatra, hogy
megbizonyosodjunk a gondolatról, melyet Isten a versbe helyezett számunkra. Addig időzzünk
a gondolat felett, míg sajátunkká nem válik, s megismerjük, "mit szól az Úr"." (Ellen G.
White: Jézus élete, A galileai válság c. fejezet)
A Lélek szerint járás ismertetőjele az önmegtagadás - Jézus ebben is példát adott.
"Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát
és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem." (Mát. 16.24) "Az önmegtagadás azt jelenti,
hogy akkor is uralkodunk magunkon, amikor a szenvedély akar felülkerekedni. Ellenállunk
annak a kísértésnek, hogy gáncsoskodó és zsörtölődő, akadékoskodó szavakat szóljunk;
türelmesek vagyunk azzal a gyermekkel, aki lassú felfogású, s akinek a viselkedése bántó és
próbára tevő. Vállaljuk a felelősségeket, bármikor, bárhol is áll módunkban, amikor mások
elbukhatnak, de nem a tapsért, nem valami célért, hanem a Mester kedvéért, aki munkát bízott
ránk, hogy azt rendíthetetlen hűséggel végezzük. Hallgatni, amikor dicsérhetnénk magunkat, s
hagyni, hogy inkább más ajka dicsérjen meg. Az önmegtagadás: jót tenni másokért, amikor
hajlamaink arra indítanának, hogy magunkat szolgáljuk, a magunk kedvtelésére tegyünk.."
(Ellen G. White: Bizonyságtételek 4. kötet, 521. o.)
Nagyon fontos az emberekhez való hozzáállás kérdése is. "És megkérdé őt közülök egy
törvénytudó, kisértvén őt, és mondván: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták" (Mát.
22.35-40) Jézus bemutatta, hogyan lehet úgy emberekért tenni, hogy közben az igazság
egyetlen jótáját vagy pontocskáját sem adjuk fel, mégis tekintettel vagyunk rájuk, szeretjük
őket. Értsük meg: nem intézhetem a saját dolgomat, de különösen nem intézhetem az Isten
dolgait a felebarátom testi vagy lelki kárára. Bárkivel szemben, akivel eljárok úgy kell azt
tennem, hogy az utolsó ítéletben elmondhassa: amit tett jól tette, nem lehetett volna többet,
vagy jobban tenni értem vagy az ügyemben.
Jézus célja az, hogy a bűnbeteg, roncsolt életű embereket helyreállítsa az Isten
képmására. Velünk is ez a célja, és rajtunk keresztül másokat is meg akar keresni és tartani.
"Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett." (Luk. 19.10)
Erre is érvényes Jézus szava, a már idézett ige: "Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha
valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen
engem. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én
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érettem, megtalálja azt" (Mát. 16.24-25). Jézus lemondott a jogairól, hogy bennünket
megmentsen. Nekünk is sokszor le kell mondanunk a vélt, de akár a valós jogainkról is, hogy
az Úr másokat megmenthessen általunk.
Azt azonban soha ne felejtsük el, hogy Krisztus példa is ugyan, de ennél sokkal több is.
„Lehetetlenség, hogy magunktól kimenekedjünk a bűn szakadékából, amelybe belezuhantunk!
Szívünk gonosz, és mi nem tudjuk megváltoztatni. »Kicsoda adhat tisztát a tisztátalanból? Senki.«
(Jób 14,4) »Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivelhogy nem engedelmeskedik
Isten törvényének, mert nem is teheti.« (Rm 8,7) A nevelésnek, a kultúrának, az akarat fegyelmezésének és az emberi erőfeszítéseknek megvan a maguk szerepe, de az említett változás
megvalósításához erőtlenek. Lehetséges bizonyos korrektség a külső magatartást illetően, de nem
tud megváltozni a szív, nem tud megtisztulni az élet forrása. Felülről származó, új életre van
szükség ahhoz, hogy az ember a bűn állapotából a szentség állapotába jusson. Ez a hatalom:
Krisztus. Kizárólag az Ő kegyelme elevenítheti meg a lélek holt erőit, egyedül Ő tudja Istenhez és
a szentséghez vonzani a lelket.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezető lépések, A bűnösnek Krisztusra van
szüksége c. fej.)

Mit jelentett Istennel járni – akár Krisztusról, akár másról beszélünk? Alkalmi
kapcsolatot, vagy állandót? Alapelvek megtanulását és alkalmazását pusztán, vagy emellett,
ezzel együtt Istennel való folyamatos kapcsolatot? "Énók Istennel járása nem valami révület
vagy látomás volt, hanem ő naponkénti élete minden feladatában Istennel járt. ... Tevékeny
munkás élete közepette Énók állandóan közösségben volt Istennel. Minél nagyobb és
sürgetőbb volt munkája, annál kitartóbban és buzgóbban imádkozott. Időnként továbbra is
kereste a magányt. Miután egy ideig a nép között élt, tanítással és példaadással szolgálva
javukat, egy időre magányba vonult, mert éhezett és szomjúhozott arra a tudományra, amelyet
csak Isten adhat. Az Istennel bensőségesen társalgó Énók egyre jobban tükrözte Isten
képmását. Arca szent fénytől ragyogott attól a világosságtól, amely Jézus arcán is tündökölt.
Amikor az Istennel folytatott beszélgetés után előjött, még a gonoszok is megilletődve
szemlélték arcán a menny jegyét." (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták: Séth és Énókh c.
fejezet)
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„… Isten hajlékává a lélek által…” (Eféz 2. 18-22)
„Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Azért immár nem
vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik
fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus
Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az
Úrban; akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által” (Eféz. 2.18-22)
„…mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma
vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenök,
és ők én népem lesznek” (2 Kor. 6.16)
Egy különleges folyamatot láthatunk a Bibliában. Mózesnél ezt olvashatjuk:
"Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én JHVH
nevemen nem voltam előttük ismeretes" (2Mózes 6,3). Mózes korával egy új korszak
kezdődik a történelemben, amikor ezt parancsolja Isten: "Készítsenek nékem szent hajlékot,
hogy közöttük lakozzam." (2Mózes 25,8) A sátorban, később a Salamon által épített
templomban Isten látható módon is jelen volt a frigyláda feletti fényben. Amikor lezárulóban
volt az ószövetségi kor, Isten még egy lépéssel közelebb jött, hogy még inkább látható legyen,
hogy közelebb kerülhessen az emberekhez: eljött Jézus Krisztus személyében.
Miután Jézus Krisztus visszament a mennybe, még közelebb akar jönni hozzánk: "Aki
szeret engem, engedelmeskedni fog a tanításomnak, és őt Atyám is szeretni fogja, s eljövünk
hozzá, és nála lakunk." (János evangéliuma 14,23) A szívünkben, az életünkben kíván jelen
lenni - és ha jelen van, minden megváltozik. Ennél közelebb nem jöhet, ennél nagyobb
segítséget nem adhat. Ez maga az élet, és maga a szabadítás. Ez a kereszténység lényege. Ha
ez nincs, minden más csak üres héj és értéktelen máz, ájtatos szöveg és képmutatások
halmaza. "Azoknak, akik elfogadták őt, jogot (hatalmat, erőt, képességet) adott arra, hogy
Isten gyermekei legyenek." (János evangéliuma 1,12).
Mi is azok vagyunk, „akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a
pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tibennetek
van, a dicsőségnek ama reménysége” (Kol. 1.27).
Vajon abban az értelemben reménység, hogy majd csak lesz bennünk? Nem, hiszen azt
mondja, hogy MOST tibennetek van, már bennünk van. És nem azt mondja, hogy a
dicsőségnek reménysége, hanem a dicsőségnek ama reménysége. Ha vendéget várok délután
kettőre, akkor az egy órakor még reménység, hogy eljön. Két óra után pedig ama reménység,
akit vártam korábban, de most itt van, tehát VALÓSÁG. Itt az igében nem úgy reménység,
hogy Krisztus nincs itt, hanem az a reménység, akit előre ígértek nekünk az ószövetségi
próféták.
„És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon
mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és
nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad” (Ján. 14.16) – ahol
pedig ott van a Lélek, ott van Krisztus is.

Hogyan épül fel Isten hajléka, és mit takar ez a fogalom az
újszövetségben?
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„Emlékezzünk vissza, hogy a szentély építőit az Úr „név szerint hívta el" . Senki más
nem végezhette el az ő munkájukat. Isten Salamont szintén név szerint választotta el a
templom felépítésére. Senki más nem vihette volna véghez. Ha mindez igaz a valódi mintáira
nézve is, mennyivel inkább igaz a valóságos templomra?! Ha csak és kizárólag ama „férfiú, a
neve Csemete" van megnevezve, mint az igazi templom Építője, akkor csak és kizárólag Ő
képes megépíteni azt. Senki más nem lenne alkalmas erre a feladatra.
„És megépíti az Úrnak templomát! Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és
nagy lesz az Ő dicsősége." (Zak 6:12) … Isten Őbenne tervezte el „örök eleve-elvégezése"
szerinti nagy tervét, amely abban tárul fel előttünk, hogy a Csemete megépíti az Isten
templomát.
Mert öröktől fogva így volt Ő - Istentől való és egy Istennel -, akiben az Atya örök
eleve-elvégezés szerint megtervezte az igazi templomot. Az ő gondolatai Isten gondolatai,
ezért amikor végbe viszi az építkezést, akkor csupán kifejezi azt az isteni gondolatot, amelyet
már öröktől fogva ismert; és amely örök elvégezés szerint már el volt tervezve Őbenne. Mint
ahogy minden más tekintetben is, Ő „az Íge" - Isten gondolatainak kifejeződése. Az igazi
templom megépítéséhez sincs nagyobb szüksége tervrajzhoz, mint a teremtéshez.
Ez is csak azt bizonyítja, mekkora képtelenség, hogy Krisztuson kívül bárki más is
alkalmas legyen „az Úr templomának" , az igazi templomnak a megépítésére. Mivel ez a
templom, Istennek ama háza az élő Istennek egyháza, még nyilvánvalóbb, hogy senki más,
csakis Isten, Krisztusban, a Szent Lélek által lehet az egyház építője.
A keresztények „épülők", nem pedig építők: kivéve mint Istennel „együttmunkálkodók"
- vagyis az evangélium hirdetése által „köveket" visznek Őhozzá, amelyekből aztán Ő építi
meg a házat (1Pt 2:4; 1Kor 12:18). A keresztények így építtetnek eggyé, mint „Isten épülete"
(1Kor 3:9; Ef 2:22).
Így történt, hogy pünkösdkor ama „férfiú, a neve Csemete" végre bejelentette:
„Felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét
felállatom azt."
Figyeljük meg, hogy az a tizenegy apostol, akiket az Úr az új rend szerinti evangélium
hirdetésével bízott meg, kivétel nélkül személyesen az Úr választott ki és hívott el az ő
követésére. Mindnyájan szoros kapcsolatban voltak Vele, és az Úr több mint három évig
személyesen tanította őket. Ő rendelte el őket az evangélium szolgálatára is, hogy legyenek
„Isten munkatársai", míg Ő megépíti „az Úrnak templomát" .
De még mindezek mellett sem szólhattak vagy tehettek semmit abban a szolgálatban,
amelyre az Úr választotta ki, hívta el, tanította meg, rendelte el és küldte ki őket;
Jeruzsálemben kellett „maradniuk", egészen addig, amíg „felruháztatnak mennyei erővel"és
elnyerik „az Atyának ígéretét": a Szent Lélek keresztségét. Így „vesznek erőt" - mennyei erőt
-, amelyet be kell várniuk. Ezután mondta Jézus, hogy akkor „ lesztek nékem tanúim ". Addig
nem lehettek sem igazi tanúk, sem igazi szolgák, sem igazi munkatársak.
Így van ez most is, és így lesz mindörökké. Még ha valakit maga az Úr választ is ki, hív
el, tanít meg, rendel el és küld ki személyesen, mindez még senkit nem tesz alkalmassá az
evangélium szolgálatára, és arra, hogy „Isten munkatársa" legyen. Ezek nagyon jó dolgok,
sőt, szükségesek. Ezek azonban még együttesen sem elégségesek az alkalmassághoz. Az
egyetlen, ami alkalmassá tehet, az a mennyei erő az Atya ígéretében a Szent Lélek
keresztsége által. Semmi más nem tehet alkalmassá a szolgálatra!
Az új rendben így épül fel az Úrnak temploma, az élő Istennek egyháza, amelynek igazi,
Istentől rendelt építője ama „férfiú, a neve Csemete" . Így kezdődött el, és így is fog
befejeződni - csak és kizárólag így.‖ (A. T. Jones: Mennyei terv)
"Az egyház Krisztusra alapozva épül, engedelmeskednie kell Krisztusnak, mint fejének.
Nem függhet embertől, ember nem irányíthatja. Sokak állítása szerint az egyházban betöltött
bizalmi tisztségük feljogosítja őket arra, hogy előírják, mit higgyenek és tegyenek mások. Ezt
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az igényt Isten nem szentesíti. »Mindnyájan testvérek vagytok« (Mt. 23:8) – jelenti ki a
Megváltó. Mindenki ki van téve a kísértésnek, mindenki esendő, tévedhet. Nem bízhatjuk a
vezetést véges elmére. A hit Sziklája Krisztus élő jelenléte az egyházban. A leggyöngébb is
rábízhatja magát, és akik a legerősebbnek képzelik magukat a leggyöngébbnek fognak
bizonyulni, hacsak nem választják Krisztust erősségüknek.‖ (Ellen G. White: Jézus élete, 350.
oldal)
„Nyilvánvaló, hogy az igazi keresztény egyházban csak és kizárólag az igazi keresztény
Lelket lehet megtalálni, és csak ez a Lélek lehet állandó. E nélkül egyetlen egyház sem lehet
igazi, és még kevésbé lehet az igazi. Mi tehát az igazi és hiteles keresztény Lélek?
Ez csak és kizárólag Isten Szent Lelke lehet: Maga az Úr sem engedte az általa
kiválasztott, kinevezett és kiküldött apostoloknak, hogy akár csak egy lépést is tegyenek az
egyház dolgában, míg meg nem kereszteltetnek „Szent Lélekkel". (Lk 24:49; Csel 1:4-5)
Ennek pedig elkerülhetetlenül „gyümölcse" van: „szeretet, öröm, békesség, béketűrés,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség" és „ szabadság" , mert „ahol az Úrnak
Lelke, ott a szabadság" - a gondolkodás, a szólás és a cselekvés szabadsága. (Gal 3:22; 2Kor
3:17) Ez a keresztény Lélek uralkodik és nyilvánul meg minden keresztény egyházban. E
Lélek megnyilvánulását pedig így határozza meg a Szentírás: „A felülről való bölcsesség
pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó
gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató." (Jak 3:17)‖ (A. T. Jones: Ez az
egyház)

A hivő és a gyülekezet Isten lakóhelye, dicsőségének visszatükrözője
Krisztus szavai szerint mi vagyunk a világ világossága. Általában úgy gondolkodunk
erről, hogy a tanítás az a világosság, amelyet tovább kell adni az embereknek. Ám János
apostol ezt mondja Jézusról: „Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.‖
(János 1,4) Krisztus élete bizonyságot tett a tanításáról, de ez a tanítás csak egy része volt az
életének! Azt élte, amit tanított, nem volt törés a kettő között. A Szentírásban a víz az élet
jelképe, Krisztus életéé. „Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha
örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó
víznek kútfeje lesz őbenne.‖ (János 4,14) „És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jöjj! És
aki hallja, ezt mondja: Jöjj! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét
ingyen.‖ (Jelenések 22,17) A Krisztus testében keringő élet megnyilvánulási formája a
szeretet, tapintat, a másik javának keresése, elhordozása, segítése, vagyis a szolgálat. „Erről
ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.‖ (János
13,35) – ez pedig annak a Léleknek a jelenléte által van, akinek temploma a hívő, a
gyülekezet, az egyház, és amely Lélek tartja meg igazságban a hívőt, és tartja össze Krisztus
testét, az egyházat és a gyülekezetet.
Az egyház tagjaiként tekintünk magunkra akkor is, ha megtéretlen tulajdonságokat
melengetünk magunkban. Ha én, a mennyben elismert egyház tagja keményen ítélkező, irgalmatlan és szeretetlen, kemény szívű, nagyravágyó, másokat lenéző és ledorongoló vagyok,
akkor nem gondolom végig, hogy mindezt hozzáadtam Krisztushoz. Ha így vagyok az
egyház, a gyülekezet része, akkor ezeket hozzátettem Krisztus testéhez. Ám ezek Krisztusnak
nem tulajdonságai. Amilyen mértékben él bennem a Krisztus, annyiban vagyok a test része,
az egyház része. Krisztusban semmi nincs, ami a megromlott emberi természetből származik.
Amikor eljön az idő, hogy Krisztus leválaszt egyházáról minden emberit – márpedig
rövidesen eljön az az idő –, akkor mi lesz velem, ha továbbra is ezeket művelem? Engem is
leválaszt a bűneimmel együtt, és örökre elveszek.
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„Az emberben egy felülről jövő, és rajta kívül álló erőnek kell munkálkodnia, hogy
szilárd anyagok épülhessenek be jellemének épületébe. A lélek belső szentélyében Istennek
kell lakoznia. "Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek
temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek
nékik Istenök, és ők én népem lesznek." (2Kor 6:16) "Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma
vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja,
megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti." (1Kor 3:16-17)
"Mert Őáltala van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Azért immár nem
vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik
fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus
Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az
Úrban; akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által." (Ef 2:18-22)
Az ember nem építheti fel önmagában a Lélek lakhelyét, és ha az emberi akarat nem
működik együtt az isteni akarattal, akkor az Úr sem tud semmit tenni érte. Az Úr a nagy
Építőmester, és az emberi munkás vagy együttműködik az isteni munkással, vagy nem lesz
készen az épület. Minden hatalom Istené, és minden dicsőséget Istennek kell tulajdonítani, a
felelősség mégis az emberi eszközön nyugszik; mivel az ember közreműködése nélkül Isten
semmit sem tud tenni. (Review and Herald, 1892. október 25.) (Elle G. White: A Szentlélek
eljő reátok, 42. oldal)
„Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor
jön el népéért, ha majd az Ó jellemét tökéletesen tükrözni fogja. Nemcsak az a kiváltsága
minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelét. (Lásd 2Pt 3,12). Ha mindazok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt
teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon; az
utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát.‖ (Ellen
G. White: Krisztus példázatai 40. o.)

Rendre és szervezettségre is szükség van
„Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke
szerint. Ezokáért mondja: ’Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott
ajándékokat az embereknek.’ … És adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul,
némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul” (Eféz 4,7-11).
„Minden igazi szervezet Istentől való, Isten az Ő kegyelméből, ajándékként adja az
embereknek. Ahogy olvastuk: „Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól
osztott ajándéknak mértéke szerint.‖ (Eféz 4,7) Mivel az isteni kegyelem minden jó dolognak
a kútforrása, és mivel mindannyiunknak adatott Krisztus mértéke szerint, megvan a forrás, az
eszköz – a kegyelem kimeríthetetlen tárháza – mindannak az elvégzéséhez, amivel Isten ma
megbízott minket. Mit jelent a „Krisztustól osztott ajándék mértéke‖? Kol 2,9-ben találjuk a
választ: „Ő benne lakozik testileg az istenségnek egész teljessége.‖ Vagyis mindannyiunknak
adatott kegyelem az istenség egész teljessége szerint. És Krisztus önmagát nekünk
ajándékozta – soha vissza nem veendő, örök ajándékul. … „Mindenikünknek pedig adatott a
kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ezokáért mondja: ’Fölmenvén a
magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.’ … És adott
némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig
pásztorokul és tanítókul.‖ (Eféz 4,7-11)
Ez a kegyelem mindenekelőtt „a szentek tökéletesbbítése céljából‖ adatott; a további
célok beteljesítése nem lehetséges ennek az első célnak – a szentek tökéletessé válásának – a
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megvalósulása, azaz felismerése, megfontolása és megragadása nélkül. Sorrendben a
következő cél, amire a kegyelem adatott: „a szolgálat munkája‖; és végül: „a Krisztus
testének építése‖ (Eféz 4,12).
Ugyan mit kezdhet Isten egy olyan szolgálattal, amely nem ismeri fel a tökéletesedés
szükségességét? És hogyan építse fel egyházát, ha azok, akik azt alkotják, nem is értik, hogy
Isten kegyelme nélkül nincs tökéletesedés? Tehát Isten helyesen állította fel a sorrendet, az
első igazságot alapjául vetve a többinek. A kegyelem mindenekelőtt a szentek
tökéletesbbítését munkálja. És mivel a kegyelem ajándékában Isten az ő egész teljességét –
minden megszentelő hatalmát és Szentlelkét – nekünk adja, a kegyelem adománya egyben
biztosíték arra, hogy befogadóját Isten tökéletessé teszi.
Aki Jézus követőjének és kegyelme birtokosának vallja magát, nem adhatja alább a
tökéletességnél, a tökéletesség mércéjét pedig Isten az ő Fiában állította elénk. Nem nekünk
kell elérnünk a tökéletességet; Isten végzi el bennünk, aki önmagát adta ezért. Itt van a mi
hitünk fundamentuma! Ez a mi hitünk alapja! Ő az, aki cselekszik, és biztosra vehetjük a
kimenetelt.
Ami a második célt, a szolgálat munkáját illeti. A „második‖ nem fontossági sorrendet
jelöl, hiszen a tökéletesbbítő kegyelem nélkül mennyit ér a szolgálat? Az igehirdetés
szolgálata a legmagasabb rendű hivatás, az evangéliumot prédikálni a világegyetem
legkitüntetőbb megbízatása – természetesen, a teremtmények világában.
Megismétlem: az igehirdetés a legrangosabb szolgálat, a legmagasabb hivatal, amit
valaki a teremtett lények univerzumában betölthet. Ezért, testvéreim, figyelmeztetni szeretnék
mindenkit, hogy e szolgálatot az imént elmondottaknál kevesebbre ne tartsa. Aki nem a
legmagasztosabb szolgálatnak tekinti az igehirdetést, az nem fogta fel annak valódi
becsességét. Az Úr az ő Lelke és kegyelme gazdagsága által hasson a mi elménkre és
szívünkre, tágítsa ki felfogó-képességünket és emeljen fel bennünket abba a magasságba,
ahová Krisztus evangéliumának hirdetését helyezte. … Az igazság Isten jellemének lényege,
egyben az evangélium hatalmának forrása. Istennek hatalma, mert abban, azaz az
evangéliumban van Isten igazsága. Az evangéliumot prédikálni annyi, mint Isten jellemét
prédikálni. Nekünk, az evangélium szolgáinak Isten az Ő kegyelme által megbízást adott,
hogy hirdessük az embereknek az evangéliumot; hogy hirdessük Isten hatalmát; hogy
hirdessük Isten jellemének lényegét; hogy az emberek megértsék Isten jellemét és abban a
megváltást, amelyet Isten munkál az életükben és a testükben.
Az igazság útja: az élet. Isten élete. Nem megmondta-e Isten, hogy egykor
pogányokként „elidegenültek voltunk az isteni élettől‖? Most összeköttetésben vagyunk Vele,
és ez az örök élet. Ján 5,24-ben ezt mondja Jézus: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki
az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van.‖ Van . Nem lesz,
hanem – van. A jövőre nézve pedig: „nem megy a kárhozatra‖. Hanem – és itt visszatér a
jelenre – „általment a halálból az életre‖. Most az Ő életéhez kötjük a miénket, mivel meg van
írva: „Nálad van az életnek forrása.‖ (Zsolt 36,10) Mikor megtaláljuk Őt és
összekapcsolódunk az Ő életével, akkor ez az élet a mi életünk immár, melyben láthatóvá lesz
az Ő hatalma. Mert Jézus Krisztus főpappá tétetett, az örök élet hatalma jogán.
Figyeljetek erre a gondolatra. Hatalom van az életben. Az örök életben még több
hatalom van. Az életben hatalom rejlik. A természetes ember élete csak köd, mely rövid ideig
van, majd semmivé foszlik. Mi elengedjük ezt a tünékeny életet, és megnyerjük az örök életet.
Ha hatalom van ebben az életben, hatalom van az életben magában, milyen hatalom van az
örök életben? Végtelen hatalom.
Ezért azt mondom: az evangélium Isten hatalma, mert Isten igazsága jelentetik ki abban,
és az igazságban élet van. És ebben rejlik Isten végtelen hatalma. És Istennek ez a végtelen
hatalma – mely Isten végtelen igazságában nyilvánul meg – jelentetik ki az evangéliumban,
melynek a hirdetésével megbízott minket.
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Még valamit erről az életről. Bárcsak meg tudnám világítani – és arra kérem Istent, hogy
adjon nekem ehhez képességet – az Isten életébe való bekapcsolódás. Isten élete Jézus
Krisztusban van. Ő az élet forrása. Testvéreim, nagyobb elhívásunk van annál, mint hogy
keresztényekként abból a levegőből és táplálékból nyerjük az életet, amit belélegzünk illetve
megeszünk itt e földön, a többi emberhez hasonlóan. Ezekhez akkor is hozzájutottunk, amikor
még nem voltunk keresztények. És akkor is hozzájutottunk volna, ha soha nem váltunk volna
keresztényekké. Akkor is ugyanígy lélegeztünk, ettünk-ittunk – léteztünk volna. De mikor
Isten hív minket magához, hogy kapcsolódjunk össze az Ő életével, egykori helyzetünk fölé
emel minket azzal, hogy Életének végtelen tengeréhez nyit számunkra utat. És ebben van a mi
keresztény életünk kútforrása. Isten úgy kapcsol minket Önmagához, hogy tudatosuljon
bennünk nap mint nap és minden időben: élet folyik az élő Isten trónjából a Jézusban hívő
ember szívébe és életébe. Ha hagyjuk, hogy felemeljen, és utat nyitunk az Életéből fakadó
vízfolyamnak nap mint nap – akkor az Ő hatalma lesz rajtunk! Akkor Isten hatalma fog
megmutatkozni szolgálatunkban, mégpedig az örökkévaló Isten végtelen hatalma.
Hogy Isten élete naponta belefolyhat a mi életünkbe, ha hiszünk Jézusban – az
érzékelhetőség szempontjából épp oly valóságos (sőt, éltető erejét tekintve még valóságosabb)
mint az, hogy lélegzetvétel által léteztünk nap mint nap, mikor még természetes életünket
éltük.‖ (A. T. Jones prédikációja az 1901-es Generálkonferencián, General Conference
Bulletin, 1901, 37-42)
„Az, hogy az egyházon belül szükséges a rend, nem csak az apostolok kijelentéseiből és
Apostolok cselekedetei feljegyzéseiből derül ki, hanem az Ószövetségben található,
szervezetre és rendre vonatkozó fontos kijelentésekből is. A szervezettség, alapos rend volt
jellemző az ószövetségi egyházra. Isten mindenkor ugyanaz. Isten Fia evangéliumának
szabadsága nem lazaságból és zavarból áll, illetve nem ebben nyilatkozik meg.
Pál apostol és Péter apostol határozottan beszélnek leveleikben az egyházi
tisztségviselőkről és azok kötelességeiről. Az Újszövetség egyértelműen meghatározza
Krisztus viszonyát az Ő szolgáihoz és az egyházához, ezenkívül pedig a szolgálattevők helyes
viszonyát is az egyházhoz és egymáshoz. A keresztény szervezet rendszere mégsem olyan
teljes mértékben jelenik meg az Újszövetségben, mint a szervezettség az Ószövetségben. Az
előző rendszerről szóló feljegyzések és az újszövetségi rendszerre vonatkozó apostoli
kijelentések és cselekedetek által azonban rendelkezésére áll a keresztény egyháznak minden,
amit csak az Örökkévaló bölcsesség szükségesnek látott megadni a szervezeti kérdéseket
illetően.
Krisztus viszonyát az Ő szolgáihoz és az egyházhoz így határozza meg az Úr: "Egy a ti
Mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. " (Mt. 23:8) "Akarom pedig,
hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus" (I. Kor. 11:3) Krisztus mindenkinek a
nagy pásztora, miközben szolgái az alpásztorok.
Pál a következő szavakkal emlékezteti az egyház tagjait a szolgálattevők iránti
kötelességükre: "Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten
beszédét. " (Isid. 13:7) "Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, és fogadjatok szót, mert ők
vigyáznak lelketekre mint számadók, hogy ezt örömmel míveljél~ és nem bánkódva, mert ez
néktek nem használ. " (Zsid. 13:17) Mindazonáltal nem állt Isten szándékában, hogy a
keresztény egyházban olyan jellegű szervezési rendszer legyen, amely elveszi Krisztustól a
vezető szerepet.
A szervezet létrehozásának szándéka tulajdonképpen abban áll, hogy egységet
biztosítson a cselekvésben és védjen a csalóktól. Soha nem az volt a célja, hogy ostorként
engedelmességet kényszerítsen ki, hanem sokkal inkább az, hogy védelmezze Isten népét.
Krisztus nem hajtja, hanem hívja az Ő népét. "Az én juhaim hallják az én szómat, és én
ismerem őket, és ők követnek engem. " (Jn. 10:27) A mi Fejünk, Fejedelmünk vezet az úton,
és szólítja népét, hogy kövessék Őt.
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Emberi hitvallások nem képesek egységet alkotni. Egyházi hatalom nem képes az
egyházat egy testté összepréselni. Krisztusnak soha nem volt az a szándéka, hogy az emberi
értelem más emberi értelem befolyása alatt formálódjék az örök életre. "Minden férfiúnak feje
a Krisztus" - az Ő munkája az, hogy vezessen, formáljon, és hogy saját képmását az
örökkévaló dicsőség örököseinek életében kiformálja. Bármenyire fontos a szervezet az
egyház védelmére, soha nem tölthet be olyan szerepet, hogy a tanítványokat a Mester kezéből
kivegye.
Minden igazi szolgálattevő Krisztus követe. "Krisztusért járván tehát követségben,
mintha Isten kéme miáltalunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. " (II. Kor.
5:20) Szolgálatukban képviseljék Krisztus tanítását és művének érdekeit. Rendeljék alá saját
ítéletüket és akaratukat annak, aki küldte őket. Senki sem lehet Krisztus követe, amíg nem
rendeli alá teljes mértékben a saját véleményre való jogát Krisztusnak. Lehetetlen, hogy
Krisztust képviselje valaki, aki a felebarátja véleményének rendeli alá magát.
Azonban nem szabad ezt a témát itt lezárni, miközben az igazságot csak félig mondtuk
ki. Az egységre vonatkozó kijelentések Krisztustól és apostolaitól elrendelt eszközök annak
elérésére, hogy helyes fegyelem érvényesüljön, különben megszenteletlen emberek jönnek,
akik sem Krisztusnak, sem az egyháznak nem rendelték alá akaratukat és ítéletüket, belépnek
a szolgálatba, megosztják és szétszélesztik Isten nyáját.
Ezen a ponton azonban azt is határozottan ki kell fejtenünk, hogy a keresztény
egyházban a gyülekezeti tisztségviselők nem arra valók, hogy parancsoljanak, vagy
"uralkodjanak a gyülekezeteken". A körülmetélés és Mózes törvénye körüli vita esetén, amely
felmerült az ősegyház néhány gyülekezetében - amint erről olvashatunk az Apostolok
cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetében -, úgy viselkedtek a jeruzsálemi apostolok és
vének, mint tanácsosok, abból a célból, hogy helyet adjanak a Szentlélek elbírálásának. Az
összejövetelről szóló feljegyzés, ahol egy nehéz problémát kívántak megoldani, a
következőképpen folytatódik: "Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk. " Az Antiókhiában,
Szíriában és Ciliciában lévő, pogányok közül való atyafiak pedig "örvendeztek az intésen ".
Azok a nézetkülönbségek, amelyeket ily módon oldanak meg, valóban megoldottá lesznek és
azok is maradnak általában, miközben azok, melyeket csupán az egyházi tekintély gyakorlása
által intéznek el, ritkán valóban rendezettek.
Két szélsőség között húzódó keskeny úton találjuk meg a szolgálatban és az Isten
egyházában való egység és hatékonyság nagy titkát. Péter apostol ünnepélyes felhívása
korának véneihez felkelti figyelmünket: "A köztetek lévő presbitereket kérem én, a
presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese:
legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem
örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok
a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor,
elnyeritek a dicsőség hervadatlan koronáját. Hasonlatosképpen ti ifjabbak,
engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az
alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig
kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket annak idején. " (I. Pt. 5:1-6)‖ (James White: szervezet és fegyelem Review and Herald, 1881. jan. 4.; Megjelent az Idők Jelei 2001/2. számában)

Az ördög sosem alszik
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„… maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért,
ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő
cselekedeteik szerint lészen” (Kor. 11.14-15)
„Isten igéje figyelmeztet, hogy a biztonság ára, állandó éberség! Csak az igazság és
életszentség egyenes útján menekülhetünk meg a kísértő hatalmától. Ám a világot csapdájába
fogta. Sátán fortélyát számtalan terv és módszer hasznosítja, hogy céljait elérje, megvalósítsa.
Művésziesen színlel, a világosság angyalának leplébe burkolózva dolgozik. Módszereit csak
Isten ismeri. Jóság színével leplezett hamis és romboló elveivel fertőzi az egész világot.
Dolgozik a vallásszabadság korlátozása érdekében, s, hogy a vallási világba rabszolgaságot
hozzon. Szervezetek, intézmények, ha nem Istennek hatalma tartja fenn őket, Sátán parancsa
szerint fognak dolgozni, hogy embereket emberek uralma alá hajtsák. Az igazságért és Isten
országának előmozdításáért égő buzgóság látszata alatt pedig csalás és bűnözés folyik.
Eljárásukban mindaz, ami nem olyan fényes, mint a nap, a gonoszság fejedelmének
módszereihez tartozik. Módszereit hetednapi adventisták is követik, pedig állítják, hogy több
világossággal, igazsággal bírnak. Ha emberek ellene állnak az Úr által nekik küldött
intelmeknek, vezetőkké válnak a gonoszságban. Ezek az emberek Isten felségjogait
tulajdonítják maguknak, - elég vakmerők, hogy azt tegyék, amit Isten nem tesz, ugyanis nem
uralja, nem korlátozza emberek lelkét, elméjét. Bevezetik saját módszereiket és terveiket, s
Istenről alkotott helytelen fogalmaik által gyengítik másoknak az igazságba vetett hitét.
Behoznak helytelen elveket, s ezek kovászként hatnak, hogy foltot ejtsenek és megrontsák
intézményeinket és gyülekezeteinket. Mindaz, ami alábbszállítja, csökkenti az ember
fogalmát az igazságról, az életszentségről, egyenlőségről és pártatlan igazságszolgáltatásról,
bármilyen terv vagy szabály, amely Isten ügyvivőit alárendeli embertársa gondolatának,
veszélyezteti Istenbe vetett hitüket, a lelket elválasztja Istentől, mert elvezet az egyenesség,
becsületesség és életszentség ösvényéről. Isten nem ismer el semmilyen tervet, amely által
ember embertársát akár a legcsekélyebb mértékben is uralja vagy elnyomja. Az elbukott
ember egyedüli reménysége, ha feltekint Jézusra, ha elfogadja Őt egyedüli Üdvözítőjének.
Mihelyt az ember vasszabályt állít fel embertársai számára, mihelyt féket vet rájuk, és saját
esze szerint hajtja őket, szégyent hoz Istenre, veszélyezteti saját hittestvéreinek lelkét. Bűnös
ember egyedül csak Istenben lehet igazságos, amíg Istenben hisz és Vele élő összeköttetésben
áll. A mező virágának a talajban kell gyökereznie. Szüksége van levegőre, harmatra,
záporokra és napfényre. Csak akkor növekszik, ha mindezt megkapja, mindez pedig Istentől
jön. Áll ez az emberekre is. Istentől kapjuk, ami a lélek életére szolgál. Isten figyelmeztet,
hogy ne emberben bízzunk, ne testi fegyverekben. Akik így tesznek, átok száll rájuk.‖ (Ellen
G. White: Bizonyságtételek a lelkészeknek, 171-172. o.)
„Előfordul, hogy ha valakit kineveznek felelős vezetőnek, úgy gondolja, hogy
tekintélyes állásánál fogva hittestvéreinek kötelességük, hogy mielőtt valamit is tennének,
először is engedélyt kérjenek tőle. Ez az állapot veszedelmes. Ugyanis szemük elől
tévesztették az Isten népe közötti igazi vezető szerepét. Ahelyett, hogy bölcs tanácsadóként
állna mellettük, a szigorú uralkodó felségjogaival él. Istenre hoz szégyent a tekintélytartásnak
és az önfelmagasztalásnak minden ilyen megnyilatkozása. Ember a saját erejében sohasem
lehet felebarátjának lelkiismerete és ítélője, akit az Úr művében felhasznál. Senki se
szögezzen le embercsinálta szabályokat és rendeleteket, hogy önkényesen uralkodjék
munkatársai felett….‖ (Ellen G. White: Bizonyságtételek a prédikátoroknak 458. oldal)

Az egyház, a gyülekezet Krisztus teste
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„…az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a
Krisztusban; akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén, az Ő
segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal
teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben” (Eféz 4, 15-16)
A „test‖-ben a legfelsőbb Krisztus, Ő a Fő. A legfelsőbb látható fórum a gyülekezet (lásd
Mt 18. fej.). A gyülekezetnek szüksége van az Isten által adott lelki ajándékokat birtokló emberek
szolgálatára. A gyülekezet mint test feladata, hogy felismerje a tagok Istentől kapott ajándékait.
Tisztségekkel és feladatokkal bízza meg őket, amelyek nem pusztán emberi rendelések, hiszen
Isten ajándékain alapulnak. „Gyámolokat‖, azaz vezetőket is rendel Isten, s a gyülekezet kinyilvánított akaratát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Természetesen nem vak
engedelmességről és szigorú hierarchiáról van szó, de a gyülekezetnek Istentől adott tekintélye
van. Ezt azonban nem diktatórikusan kell alkalmazni (ez eleve kizárná a Lélektől vezetettséget),
hanem bölcsen és szeretettel. A gyülekezet tagjai az együttműködésben a lehető legnagyobb fokot
keressék, nem pedig a minimumot.
Isten elhelyezi a tagokat a testben, mindegyiket, ahogyan akarja. Minden tagnak megvan a
meghatározott helye, feladata és helyzete. Minden tagnak megvan a maga jellemzője, Lélektől
kapott vagy Lélek által megszentelt képessége, s ez határozza meg helyzetét a „test‖-ben. A tagok
osztályrésze, képessége, Istentől származó „ellátmánya‖ nem a sajátjuk, ezzel a testet táplálják.
Nem akaszthatják meg az olajat (vö. Zak 4. fej.). Aztadjuk át a testnek, amit az Úrtól személyesen
kaptunk.
A növekedés és a szolgálat szempontjából a rendezettség elengedhetetlen a test jó
működéséhez. A tüdő nem tudja ellátni a szív munkáját. Ha nincs rend a testben, a tagok nem ismerik fel a saját feladatukat, és nem azt végzik, akkor nem tud fejlődni a gyülekezet.
„Itt van az igazi szervezeti megújulás alapelve: Eféz 4, 15-16. Nincs más út, mint a
szervezeti megújulás. Az olyan szervezet, amely nem Jézus Krisztusból ered – nem szervezet.
Jól jegyezzük meg: ennek a szervezeti megújulásnak a Fejből kell kiindulnia. Egy
szervezet nem a tagokból nő ki, hanem a Fejből. „Az igazságot követvén szeretetben‖ .
Lapozzunk a Kolossébeliekhez írt levél párhuzamos szakaszához: „Senki tőletek a
pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket
nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével, és nem
ragaszkodván a Főhöz, akiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és
egybeszerkesztetvén, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.‖ (Kol 2,18-19) Tehát azt
mondja, hogy ez a test a Fejből nő ki; és hogy akik nem ragaszkodnak a Főhöz, azoktól
elvétetik a pálma. Hiába alázatoskodnak, és dolgoznak, és imádkoznak; nem jutnak semmire a
jócselekedeteikkel. És pedig azért nem, mert „nem ragaszkodnak a Főhöz‖. Tehát a test a
fejből nő ki. Az élet energiája a Főből jut el a tagokhoz, minden tagot a Fő akarata irányít. A
tökéletes szervezet úgy működik, mint az emberi test: sok tag egy testben és a test minden
tagja Istentől való.
… testi felépítésünkkel, szervezetünkkel Isten örök ábrázolását akarta nyújtani az
egyházszervezetnek. Nemtörődömség, sőt vakság ha – ez a tagokból álló test állandón
szemünk előtt, használatban lévén -- nem látjuk, hogyan kell felépülnie az egyháznak. E tagok
mindegyikét a fej irányítja, és soha nem kerülnek egymással ellentétbe, soha nem
akadályozzák egymást. Ha olykor egymástól eltérően látszanak is cselekedni, mint például
mikor kezünkkel szétszakítunk egy zsineget, valójában akkor is együttműködnek. Nem lehet
ellentét egy olyan testben, amelyet Isten a fejből növesztett. Mivel Isten az, aki a szervezeti
megújulást sürgeti, senki ne nyugtalankodjon, hogy zavar, törés, ellentét vagy efféle támad.
Ilyen veszélytől csak akkor kell tartani, ha nem ragaszkodunk a Főhöz. Kikből áll az egyház?
Akik ragaszkodnak a Főhöz, akik a Főre tekintenek, akik a Főtől elválaszthatatlanok. Nem
számít, hányan vagyunk, hogy a Föld melyik részén vagyunk. Mint a test tagjai, együtt
mozgunk, együtt cselekszünk, mert a Fő, az Úr Jézus Krisztus tart össze és irányít bennünket.
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Ott tartunk, hogy szervezeti megújulásnak kell történnie. Isten sürgeti ezt. Felhívásában
ezúttal az az újdonság, hogy személyváltozásokat is sürget. Azoknak, akiket Isten most elhív,
közülünk – Isten népe közül – kell kikerülniük. Ez azonban mindannyiunkra azt a mennyei
felelősséget rója, hogy minden egyes tagnak mennyei irányítás alatt, a Fő közvetlen
vezetésével kell megújulnia. A jövő embereit tisztségekbe kell helyezni. A Szentírás azt
mondja és mindig is azt mondta: „Válasszatok ti közületek férfiakat, kiket erre a
foglalatosságra beállítsunk.‖ (Csel 6,3) Ezek kiválasztásakor mit kell néznünk? Hogy
keressük, és miről ismerjük meg az adott tisztségre alkalmas személyt? Kérnünk kell Istent,
hogy nyissa meg szemeinket, kenje meg szemeinket szemgyógyító írral, hogy felismerjük
azokat, akiket Ő már elhívott. Ez az emberek kiválasztásának egyedül helyes módja.
Semmilyen más út nincs. Magunk közül kell kiválasztanunk őket. Isten már felkészítette őket.
Ő mondta meg nekünk, hogy már készen állnak. Nekünk az a dolgunk, hogy kérjük: nyissa
meg szemeinket, hogy felismerjük, kik ezek, akiket Isten az adott munkára elhívott.‖ (A. T.
Jones prédikációja az 1901-es Generálkonferencián, General Conference Bulletin, 1901, 3742)
„Ha a keresztények ismét elismerik a Szent Lélek kizárólagos uralmát, alávetik magukat
kormányzásának és vezetésének maguk felett és önmagukban, az egyházban és az egyház
minden dolgában, akkor az egyház tagjainak ugyanolyan tapasztalatai lesznek majd, mint az
első időkben; mert Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz! Egyedül ez a hely méltó a Szent
Lélek számára mind az egyének, mind az egyház életében; Ő csupán annyit kér a
keresztényektől, hogy ismerjék el és adják át neki ezt a helyet. Csak így tudja megmutatni,
hogy Ő most is ugyanaz, mint aki mindig is volt – az egyedül Őt megillető helyen. Ezért
minden egyházi, az egyházra tartozó, ill. az egyházban intézett ügyben a Szent Lelket illeti a
legelső hely. Ellenkező esetben egy lépést sem lehet tenni a jó irányba, és lehetetlen bármit is
igazán jól cselekedni.‖ (A. T. Jones. Ez az egyház)

Mire való a Test?
„Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti
testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok
magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által
mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni;
hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert miképpen
egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:
azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai
vagyunk.” (Róm 12,1–5) „Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.” (I.
Korinthus 12,27)
Pál az emberi test hasonlatát alkalmazza: egymásnak tagjai vagyunk, Isten családjának
tagjai. Ez a család egy testet alkot, mi pedig egyenként egy-egy tag, egy-egy rész vagyunk
ebben a testben. Ezt olvashattuk: egy test a Krisztusban, vagyis az Istennel való közösségben.
Ha Krisztus bennem él és megnyilvánul, akkor vagyok a test része, akkor vagyok a
gyakorlatban és a valóságban Isten családjának tagja. Efézus 5,30-ban ezt olvassuk: „Mert az
Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.‖ „Krisztus testéhez‖ csak
azt lehet hozzáadni, ami Krisztustól és Krisztusból való. Amit a Lélek megszentelt, ami Őt
tükrözi vissza. Mi magunktól csak azt tudnánk hozzáadni, ami belőlünk való, de az, ami
belőlünk ered, bűnnel fertőzött, annak pedig semmi köze nem lehet Hozzá. A keresztények
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nem azért egyek, mert ugyanazt a tant fogadják el, hanem ezzel együtt ugyanaz az élet van
bennük, amit Krisztustól kaptak, ami Krisztusé.
Krisztus teste nem más, mint Krisztus földi életének folytatása. Amikor Ő eljött a földre
és itt élt, emberi testre volt szüksége ahhoz, hogy kifejezhesse magát. Ma is szüksége van egy
testre, mint a földi életében, hogy megnyilvánuljon, hogy munkáját véghez vigye. A
gyülekezet, az egyház azért van, hogy kifejezze Krisztust. Ahogyan mi sem tudjuk egész személyiségünket egyetlen tag, például fül, szem, száj, a kéz vagy a láb útján kifejezni, Krisztus
sem tudja teljes személyiségét kinyilvánítani testének egyetlen tagja által. Ehhez az egész
testre szüksége van. Azelőtt mint egyén fejezte ki magát, most pedig egy testületen:
egyházon, gyülekezeten keresztül akar megnyilvánulni - ez az Ő teste. Krisztus ki szeretné
fejezni a maga életét és tevékenységét az egyes hívő által is, de a gyülekezet és az egész
egyház által is. Más feladata és hatóköre van egy egyénnek, más a gyülekezetnek és más a
teljes egyháznak (kihívottak közösségének). A gyülekezetet arról ismeri meg a világ, hogy
tagjai egymást szeretik. Ha ez nem látszik, az emberek nem fogják elhinni azt, hogy Isten
szereti őket – ekkor pedig nem vonzódnak sem Istenhez, sem a gyülekezetéhez.
Minden csapatmunkánál látható, hogy a végeredmény minden esetben több, mint a
legjobb tag egyéni teljesítménye. Ugyanígy van Isten művében is. A Lélek ajándékait fel kell
ismernünk egyénileg is önmagunk számára, de ezek akkor lesznek Isten művének igazi
áldására, ha beadjuk a „közösbe‖ – a gyülekezet tagjai „összehordják‖ ajándékaikat és együtt
tevékenykednek. Ez csakis a Szentlélek által lehetséges egészséges módon: viszály, uralkodás
és kényszerítés nélkül. Krisztus nemcsak egyénekkel, hanem a „testtel‖ osztja meg önmagát.
„Több tanácsos által áll meg a város‖ – ez nagyon fontos gyakorlati elv. Isten vezetését
mindenkinek át kell vennie Tőle egyénileg is, de a vezetés lényege a „szimfónia‖. Nem
pusztán tanácsadó szolgálatról van itt szó, hanem egy különleges egységről, ami csak Isten
gyermekei között létezik. Ők szeretik egymást, tisztelik egymásban a Krisztust, és teret adnak
a Szentlélek vezetésének.
„Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el és
azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Isten terve már kezdettől fogva az
volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait
Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy dicsőségét. Az
egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek, végül pedig kinyilatkoztatja a »mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt« (Eféz 3,10) Isten fel-mérhetetlen szeretetét…
Bármilyen gyengének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, bizonyos értelemben Isten mégis
legnagyobb figyelmében részesíti. Kegyelmének színhelye, ahol készségesen nyilvánítja ki
emberi szíveket átalakító hatalmát.‖ (Ellen G. White: Az apostolok története, Isten terve
egyházával c. fej.)

Mikor tölti be feladatát a Test?
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
egymást szeretni fogjátok” (Ján. 13.34-35)
„A munka előrehaladására kifejtett erőfeszítésekben tanúsítsák a vélemény és cselekvés
egységét, amely megmutatja, hogy ők Isten tanúi, és hogy szeretik egymást. A viszály
marcangolta világ előtt szeretetünk és egységünk bizonyítja, hogy a mennyel állunk
összeköttetésben. Ez küldetésünk isteni jellegének meggyőző bizonyítéka..‖ (Ellen G. White:
Bizonyságtételek VII., 109. o.)
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„Az ember csak akkor tölti be Isten törvényét, ha teljes szívével, értelmével, lelkével és
erejével szereti Őt; felebarátját pedig, mint önmagát. E szeretet megnyilvánulása hoz
dicsősséget a magasságban Istennek és békességet a Földön a jóakaratú embereknek. Az Urat
az dicsőíti, ha törvénye nagy célját eléri. A Szentlélek feladata, hogy korról-korra szeretettel
töltse meg az emberek szívét, mert a testvériség élő elve a szeretet.‖ (Ellen G. White:
Bizonyságtételek 8. kötet, 154. o.)
„Nem saját erejükben végezték munkájukat az apostolok, hanem az élő Isten hatalma
támogatta őket. Munkájuk nem volt könnyű. A keresztény egyházat megalapozó munka sok
nehézséggel, viszontagsággal és keserű csalódással járt. A tanítványok, munkájuk közben
állandóan nélkülözéseket, rágalmakat és üldözéseket szenvedtek el, de életüket nem kímélték,
nem volt drága előttük, örvendtek, hogy Krisztusért szenvedhettek. Határozatlanság, kétely és
elvi elgyengülés ismeretlen volt előttük. Készek voltak minden áldozatra, sőt önmagukat is
feláldozták. A rájuk háruló felelősség tudata megtisztította őket és gazdagította
tapasztalataikat. A menny kegyelme nyilvánult meg győzelmeikben, melyeket Krisztusért
arattak. Isten, mindenhatóságával működött általuk, hogy győzelemre vigye az evangéliumot.
Az apostolok, Krisztus által fektetett alapra építették fel Isten egyházát. Az Ige a
templomépítést gyakran felhasználja jelképül a gyülekezet épülésének szemléltetésére. Így
Zakariás Krisztusra utal, mint Csemetére, ki megépíti az Úrnak templomát. Egyszersmind
beszél a pogányokról, akik segédkeznek e munkánál: "És a messze lakók elfőnek és építenek
az Úr templomában." Ésaiás pedig kijelenti: "Az idegenek megépítik a te kőfaladat." (Zak. 6,
12. 15; Ésa. 60, 10.)
Péter mondja, amikor ezen templom építéséről szól: "Akihez járulván, mint élő, az
emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő
kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek
kedvesek Istennek, a Jézus Krisztus által." (1. Pét. 2, 4. 5.)
Az apostolok munkálkodtak a zsidó és a pogány világ kőbányáiban, hogy onnan köveket
bányásszanak ki, és a fundamentumra helyezhessék. Pál az efézusi hívőkhöz intézett
levelében mondotta: "Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai
a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak
alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus; akiben az egész épület szép renddel
rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; akiben ti is együtt építtettek Isten
hajlékává a Lélek által." (Ef. 2, 19-22.) … Krisztus szent kötelességet bízott egyházára.
Valamennyi tagja legyen Isten élő csatornája, melyen keresztül eljuttatja a világnak
kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. A Megváltó legfőbb kívánsága,
hogy képviselői legyünk, akik a világgal lelkületét és jellemét megismertetik. A világnak
pedig legnagyobb szükséglete, hogy az Üdvözítő szeretete emberi lények által
megnyilvánuljon. Az egész menny férfiakra és nőkre vár, akik által Isten kinyilatkoztatja a
kereszténység erejét.
A gyülekezet: Isten eszköze, az igazság hirdetésére. Isten bízta meg, hogy különleges
munkát végezzen. Ha minden parancsolatát teljesíti és hű marad Hozzá, akkor az isteni
kegyelem bősége árad reá. Ha engedelmesen kitart Ura mellett, ha tiszteli Izráel Istenét, a
poklok kapui sem vehetnek rajta diadalmat.‖(Ellen G. White: Apostolok története, A
diadalmas egyház c. fejezet)
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Függelék 1.

Nyelveken szólás a Hetednapi Adventista Egyház történelmének
korai szakaszában
Az eksztatikus állapot nem volt szokatlan az 1830-40-es évek komoly keresztény hívői
között. A későbbi lelki vezetőink közül JS sokan gyakorolták ezt. Jellemzői:
(1) Fizikai (az érintett egyén összeesik)
(2) Isten nagyhangú dicsőítése
(3) Ismeretlen nyelveken szólás
(4) isteni eredetű gyógyítások,
Ahogy mai fejjel visszatekintünk ezekre az eseményekre, úgy tűnik, elég bizonyítékunk
van arra vonatkozóan, hogy ezek némelyike talán valós dolog volt. Arra is van bizonyíték,
hogy némelyik hamisítvány volt, vagy pedig izgalmi állapotban öngerjesztéssel hozták létre.
Cikksorozatban fogjuk megvizsgálni ezeket az eseményeket a történelmi háttér és Ellen White
álláspontjának figyelembevételével. Ahogy White testvérnő felidézi korai tapasztalatait az
Advent Ébredési időszak korából, még mielőtt látomásokat kapott volna, számos olyan
alkalomról számol be, amikor földre roskadt az Isten Lelkének lenyűgöző jelenléte
következtében. Az egyik ilyen alkalom valószínűleg 1843-ban történt meg.
"Remegve hajtottam meg a fejem az imádság alatt. Miután néhányan imádkoztak, imára
emeltem a hangom, még mielőtt ráeszméltem volna, hogy mit is csinálok... tiszta szívből
dicsértem az Urai. A külvilágot teljesen kizártam, nem vettem tudomást a körülöttem történő
dolgokról, csak Jézusra és az Ő dicsőségére figyeltem. Az Isten Lelke olyan hatalmas erővel
nyugodott meg rajtam, hogy képtelen voltam hazamenni aznap este.
Mikor másnap hazamentem, nagy változás zajlott le az elmémben. Úgy tűnt, már nem is
ugyanaz a személy voltam, aki előző este elhagyta apám házát. Állandóan ez az igeszakasz
járt a fejemben: "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm." Szívem telve volt boldogsággal,
ahogy ezeket a szavakat ismételgettem." (Bizonyságtételek I. kötet, 31. old)
Betöltekezve a Lélekkel
Ahogy visszaemlékezik egy másik esetre még a korai millerita mozgalom idejéből,
elmondja, hogyan vettek részt egy másik összejövetelen fél évvel az imént leírt esemény
megtörténte után. Az erről szóló fejezet címe: Fellépés a formális hívőkkel szemben.
"Alkalmanként az Úr Lelke olyan hatalmasan nyugodott rajtam, hogy az erőm teljesen
elhagyott. Ezek az esetek nagy próbát jelentettek azok számára, akik a formális egyházakból
jöttek ki. ... Sokan nem tudták elhinni, hogy az Isten Lelke kiáradhat úgy, hogy az egyéni
utána minden ereje cserbenhagyja... Különböző helyszíneket választottunk imaösszejöveteleink számára, hogy mindenki el tudjon jönni, aki akar. Egy alkalommal az a
család is jelen volt, aki a legjobban ellenezte az én részvételemet az ilyen összejöveteleken.
Mialatt a testvérek imádkoztak, a Szentlélek kiáradt ránk és az említett család egy tagja halott
módjára esett össze. Rokonai sírva vették körül, kezét dörzsölgették és újraélesztő szereket
alkalmaztak. Egy idő múlva a fiú annyira erőre kapott, hogy képes volt istent dicsőíteni és
lecsillapítani szerettei félelmeit azzal, hogy hangosan zengett dicséretet a megtapasztalt Isteni
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erő felett. A fiatalember aznap este nem volt olyan állapotban, hogy hazamehetett volna."
(Ibid, 44-45. old.)
Hitetlenség
Bár az érinteti család az eseményt Isten Lelke kinyilatkoztatásának tekintette, még
mindig voltak kétkedők, akik nem akarták elhinni, hogy alkalmanként isteni erő árad ki
Ellenre, megfosztva őt természetes erejétől és csordultig töltve lelkét Jézus békéjével és
szeretetével. Azt tartották felőle, hogy önámítás és túlfűtött érzelmek áldozata. Mindezek
hatására Ellen teljesen összezavarodott, és komoly imában fordult az Úrhoz. Leírja, hogy
néhány nappal a történtek után "mialatt az Úr színe előtt meghajoltunk, a szívem imában
elragadtatott és olyan békesség töltötte el, amit csak Krisztus képes adni. A lelkem
örvendezett a Megváltó szeretete fölött és a fizikai erő teljesen elhagyott. Gyermeki hittel
csak a következőket tudtam mondani: „A menny az én otthonom és Krisztus a Megváltóm."
"Annak a családnak egyik tagja, akiről korábban már írtam, hogy hitetlenkedve
fogadták Isten erejének ilyenfajta megnyilvánulását, most hangot adott azon
meggyőződésének, hogy én izgalom hatására cselekszem, amit szerinte kötelességem lenne
elfojtani. És én ahelyett, hogy ezt elfojtanám magamban, inkább még szabad utat is engedek
neki, arra hivatkozva, hogy ez Isten kegyelmének a megnyilvánulása. A kételyei és
ellenérzései semmiféle befolyást nem gyakoroltak rám ez alkalommal, mivel az Úrral olyan
teljes mértékben betöltekeztem, hogy Ő kiemelt minden külső befolyás hatása alól. De alig
hallgatott el ez a fiatalember, mikor egy megtermett külsejű, komoly és alázatos hívő
testvérünk a szeme láttára rogyott a földre isten erejének hatására, és a szobát betöltötte a
Szentlélek.
"Miután magamhoz tértem, boldogan tettem bizonyságot Jézusról és az irántam való
szeretetéről..."
"A velem szemben ellenérzéseket tápláló testvér felállt, és könnyek között vallotta meg,
hogy a velem kapcsolatos érzései helytelenek. Alázatos szívvel bocsánatot kért, és a
következőket mondta: — Ellen testvérnő, soha többet nem fogok még egy szalmaszálat sem
keresztbetermi előtted. Isten felfedte előttem szívem hidegségét és makacsságomat amit
erejének kinyilatkoztatásával megtört. Nagyon nagyot tévedtem... Szívemből hiszem, hogy a
Szentlélek ellen viaskodtam." (Ibid 45-47.old.)
Amikor az 1860-ban megjelent, az addigi életéről szóló Lelki ajándékok 2 kötetében
visszatekintett 1843-ra, erről így számol be: "Az Úr Lelke hatalmas mértékben nyugodott meg
rajtam. Törékeny testem nem tudta a dicsőség súlyát elhordozni, amit pedig az elme
befogadott és örvendezett fölötte. Erőm gyakran cserbenhagyott." (29. old.)
Az első látomás utas hamar bekövetkezett tapasztalat
Egy, valószínűleg 1845 elején kapott látomás során, nem sokkal az 1844. decemberi
első látomása után, ezt a kijelentést teszi: — "Az erőm elhagyott, és én a földre rogytam. Úgy
tűnt, hogy angyalok jelenlétében vagyok." (Life sketches 71. old.)
Ehhez hasonló tapasztalatról számos alkalommal beszámol. Más alkalmakkor testvérek
estek a földre az isten Lelkének befolyása alatt. Egy alkalommal White testvérnő egy olyan
esetről tudósít, ami nem sokkal az 1846-ban kötött házassága után esett meg vele, mikor olyan
beteg volt, hogy a szomszédok már teljesen lemondtak róla. Ő így számol be erről: "Sok ima
hangzott el értem az Úr színe előtt, az Úrnak azonban mégis úgy tetszett, hogy próbára teszi a
hitünket. Több ima után Henry (Nichols) testvér emelkedett imára, és ágy tűnt, hogy súlyos
teher van rajta. Mialatt az Úr ereje megnyugodott rajta, fölemelkedett térdéről, keresztüljött a
szobán, kezét a fejemre helyezte és így szóit: — "Ellen testvérnő, Jézus Krisztus meggyógyít
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téged." Ezután kimerülve az Isteni erő hatalmasságától, lezuhant a földre. Hittem, hogy
mindez Istentől van, és a fájdalom eltávozott tőlem." (Lelki ajándékok, 2. kötet 84. old.)
Nem sokkal ezután Ralph testvérre és testvérnőre áradt ki az isteni erő: "Múlt vasárnap
Ralph testvérek házában jöttünk össze, és éppen azért imádkoztunk, hogy az Úr tanácsoljon
bennünket, hogy elköltözzünk-e New Yorkba vagy maradjunk Connecticutban. A Szentlélek
eljött reánk és nagyon hatásos volt az együttlétünk. Úgy Ralph testvér, mint Ralph testvérnő
kimerülten a földre estek és egy darabig úgy maradtak." (1. levél 1848.)
Isten fennhangú dicsőítése
Az 1850-es év elején James és Ellen White másodszülött kisfia, a fél éves kis James
Edson nagyon beteg volt. Itt van az eset leírása, ahogy azt James White elmondja:
"A kisbaba nagyon beteg volt, és Ellen megkente és imádkozott érte. Az isteni erő egyre
teljesebb mértékben áradt ki ránk, és mi mindannyian fennhangon dicsértük az Urat. Ilyen
körülmények között Ellen elragadtatott látomásban" (James White levele Leonard
Hastingsnak 1850. január 10.)
Az év folyamán egy, a Maine állambeli Párizsban tartott konferencián a hivők
fennhangon dicsőítették az Urat, így fejezve ki örömüket. Ellen White így ír erről az
élményről november 7-én kelt levelében:
"A topshami konferenciánkon nagy volt az érdeklődés. Huszonnyolcan voltak jelen, és
mindenki részt vett az összejövetelen.
Vasárnap az Isten ereje úgy szállt reánk, mint nagy szélvész zúgása. Mindenki felállt és
fennhangon dicsérte az Urat; olyan volt, mintha isten házának alapjai lettek volna lerakva
abban a pillanatban. A sírás hangjait nem lehetett megkülönböztetni a dicséret hangjától.
Győzedelmes pillanat volt, mindannyian megerősödtünk és megújultunk. Még soha nem
láttam ennél hatalmasabb kitöltekezését a Szentléleknek." (28. levél 1850.)
A későbbi évek folyamán megjelent illetve meg nem jelent feljegyzések azt jelzik, hogy
az Isten Szentlelkének kitöltekezése következtében némely alkalmakkor a szentek isten
fennhangú dicsőítésében egyesültek.
Ismeretlen nyelveken szólás
Az egyházunk történelmének korai szakaszából négy feljegyzés maradt ránk olyan
jellegű élményről, amikor a tagok nyelveken szóltak. Az első ilyen tapasztalat 1847-ben
történt, a legnagyobb valószínűség szerint azért, hogy egy fiatalember halljon az üzenetről. Az
1848-ban történt második eset hitelvi kérdéseket is felvet Az 1849-ben megesett harmadik
ilyen jellegű tapasztalat missziós célzatú volt és 185 i-ben, a negyedik alkalom a Szentlélek
által felhasznált személlyel esett meg, akin keresztül isten kinyilatkoztatta jelenlétét és
hatalmát.
A második esetre, ami hitelvi kérdést is érint, a cikksorozat későbbi részében fogok
részletesen kitérni. Most pedig vizsgáljuk meg a három másik esetet közelebbről.
Két nevet kell megemlítenünk a korai nyelveken szólással kapcsolatban - Ralph és
Chamberlain. A legkorábban lejegyzett nyelveken szólás tapasztalatát több komoly hívő
hitelesítette aláírásával, akiknek szavahihetőségéhez kétség sem férhet. Őket széles körben
ismerték, mint megbízható, teherviselő tagjai az egyháznak.
"A nyelveken szólás ajándéka"
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"Mi szintén tanúsítjuk a nyelveken szólás ajándékának megnyilatkozását. Az 1847 ill.
1848-as évben történt a Maine államban található Párizs északi városrészében. Egy általános
megbeszélésre gyűltünk össze. White testvér és testvérnő mellett ott voltak Ralph és
Chamberlain testvérek Connecticutból, valamint többen mások. A megbeszélés alatt az Isten
Szentlelke különös módon kinyilatkoztatta magát. Ralph testvér előttünk ismeretlen nyelven
szólalt meg. Az üzenete J. N. Andrews testvérnek szólt, - az Úr elhívta őt az evangélium
művében való munkálkodásra és erre készüljön fel. Chamberlain testvér azonnal felállt és
tolmácsolta Ralph testvér szavait." Aláírás: Mrs. S. Howland, Mrs. Frances Howíand Lunt
Mrs. Rebeckah Howland Winslow, N. N. Lunt, Battle Creek, Michigan állam (Ellen White
hagyatéki dokumentum, 311. akta)
A harmadik nyelveken szólással kapcsolatos eset 1849-ben egy testvérünk missziós
erőfeszítéseinek eredményeként történet meg. Hiram Edson néhány nappal a történtek után
tudósít a Jelenvaló igazság-ban (Present Truth 1849. december) az S. W. Rhodes-szal
megesett dolgokról:
S. W. Rhodes a nagy advent ébredést mozgalom idején szorgalmasan dolgozott Willam
Miller vezetése alatt. Jómódú ember volt, de anyagi javait az evangélium terjesztésére
szentelte. Mikor eseménytelenül elmúlt az a nap, amikorra Jézus második eljövetelét várták,
Rhodes nagyon megszégyenült. Teljesen visszavonult minden emberi kapcsolattól, és a New
York állam északi területén fekvő erdőségben talált menedéket. Vadászattal és halászattal
tartotta fenn magát, amit egy kis kert terményeivel egészített ki. Hiram Edson tudta, hogy hol
tartózkodik, és két alkalommal is gyalogszerrel felkereste a rejtekhelyet, hogy megpróbálja
rábeszélni Rhodes-t, hogy csatlakozzon hittestvéreihez. Mindkét próbálkozása sikertelen volt.
Edson 1849. november 7-én harmadjára is megpróbálta kiszakítani Rhodes testvért az
elszigeteltségből. Már 14 mérföldet megtett, mikor késztetést érzett, hogy forduljon vissza,
mivel a megfelelő idő még nem jött el. Edson testvér gondolatai e körül a téma körül
keringtek még akkor is, mikor a New York államban található Centerportban részt vett egy
konferencián, szombaton és vasárnap, 1849. november 17-18. Ott találkozott Ralph és Beiden
testvérekkel Connecticutból, és James és Ellen White-tal Maine-ből. A feljegyzések alapján a
megbeszélés lelkileg nagyon megújító hatású volt"
A konferencia befejeztével Edson ismertette Rhodes esetét Ralph-fal és rájöttek, hogy
mindkettejüket külön-külön indította a Lélek, hogy közös feladatot szánt nekik. Azon az estén
kb. hat testvér imádkozott Rhodes ügyéért. Edson testvér így ír az esetről:
"Ralph testvér titokban arra kérte az Urat, hogy árassza ki Szentlelkét a csoportra,
amennyiben akaratával megegyezik, hogy Rhodes testvért felkarolják.
A Szentlélek kiáradt, és megnyugodott rajtunk oly mértékben, hogy a helységet félelem
és dicsőség fénye töltöttébe. Lélekben arról kérdeztem az Urat, hogy azért küldte-e el ilyen
messzire szolgáját velem, hogy felkeressük Rhodes testvért, ekkor Ralph testvér hirtelen egy
mindannyiunk számára ismeretlen nyelven szólalt meg. Majd jött a tolmácsolás: — Igen,
menjetek el" (Jelenvaló igazság, 1849. december 35. old.)
Ekkorra nyilvánvalóvá vált a csoport számára, hogy sem James, sem Ellen White nem
osztozott a Rhodes testvér iránt tanúsított érdeklődésünkben; sőt mi több, Ellen White
kifejtette Ralph testvérrel szembeni aggályait és "arra szólított fel bennünket, hogy csakis az
Úr egyértelmű útmutatása szerint járjunk el ez ügyben." White testvérnő azt is elmondta, hogy
meggyőződése szerint Edson testvér Rhodes iránt tanúsított érzelmei csakis az együttérzésből
fakadtak,
"Másnap reggel imában fordultunk az Úrhoz, amikor a Szentlélek gazdagon kiáradt
ránk és isten látomást adott White testvérnőnek, ami ellentétes volt a testvérnő korábban
képviselt álláspontjával a Rhodes ügy kapcsán. Miután látomásban elragadtatott, White
testvérnő megváltoztatta véleményét. (Ibid)
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A beszámolóban majd egy teljes oszlopot szenteltek a látomás leírására. Ebből idézünk
néhány sort:
"A látomásban az angyal a földre mutatott, ahol Rhodes testvért sűrű sötétség közepette
megpillantottam; de még mindig Jézus képmását viselte. Láttam, hogy Isten akaratával
megegyezik, hogy Edson és Ralph testvérek menjenek el érte... Láttam továbbá, hogy Edson
és Ralph testvér feladata ráébreszteni Rhodes testvért, hogy van még remény és kegyelem
számára, valamint kiszakítani öt jelenlegi környezetéből és visszaterelni őt a nyájba. Útjukon
angyalok fogják kísérni a hírvivő testvéreket." (Ellen G. White: Jelenvaló igazság 1849.
december)
Röviddel a látomás után Edson és Ralph testvérek Rhodes keresésére indultak. A Fekete
folyó partján találtak rá, amint szorgalmasan művelte a földet. Elmondták neki, hogy az Úr
nevében jöttek, hogy újból közösségbe kerüljenek vele, és együtt jussanak a mennyei
birodalomba.
Ismét megnyilatkozott a nyelveken szólás ajándéka, Hiram Edson szemtanúja volt az
eseményeknek:
"Isten kinyilatkoztatta meggyőző erejét, és Ralph testvér egy ismeretlen nyelven szólalt
meg, és mennyei hatalom által az értelmét is elmondta." (Ibid 36. old.)
Rhodes testvér végezetül beleegyezett, hogy velünk jöjjön, és megtette a szükséges
intézkedéseket a távozás előtt... November 23-án, pénteken egész Arnold testvér birtokáig
visszajutottunk... mindnyájan együtt örültek Rhodes testvér visszatérte fölött."
Az érdekes beszámoló a kővetkező szavakkal fejeződik be:
"Szilárdan hiszi a jelenvaló igazság minden pontját; szeretettéi intettünk neki
istenhozzádot, mikor útra kelt, hogy megkeresse Jézus elveszett bárányait."
Review & Herald, 1975
A teljes tanulmánysorozat angol nyelven itt megtalálható:
http://www.whiteestate.org/issues/charism-alw.html
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Függelék 2.
A Biblia tanulmányozása az eksztatikus megnyilvánulásokkal
szemben
A múlt heti cikkben hivatkozott, a Hetedik Napi Adventista történelem korai
időszakából származó négy nyelveken beszélés közül a második volt hatással a szellemiség
kialakulására. Érdemes külön is tanulmányozni azt a módot, ahogyan az Úr vezette az Ő népét
egy tantétel kérdésében. Ahogy haladunk, meg kell emlékeznünk arról, hogy az Úr a benne
hívőket csak annyira gyorsan vezette, amennyire az követni tudta, anélkül, hogy aláásná
bizalmukat abban, ami ismereteikben fontosnak tűnik. 0 sohasem vezetné népét olyan módon,
hogy háttérbe szoruljon a Biblia tanulmányozásának fontossága.
A korai adventisták közül Joseph Bates volt a szombatos hitbeli meggyőződés apostola.
1846 augusztusában egy 48 oldalas röpiratot tett közzé a hetedik napi Szombat
követelményeivel kapcsolatosan.
A röpiratban leírt bibliai igazságok hatása nyomán James és Ellen White elfogadta a
hetedik napi Szombatot és egy 50 fős szombatos adventista gyülekezethez csatlakoztak. A
szombat megtartását péntek este kezdték el. Hat vagy hét hónap múlva Ellen White számára
egy látomás formájában bizonyosodott meg a szombatos hit helyessége és különös
fontossága. (Lásd Early Writings - Korai írások, 32-35. old.)
Bár az írás világosan utal arra, hogy a szombat péntek este kezdődik el, az "este"
fogalma nem volt teljesen világos a korai időszakban. Joseph Bates, az öreg tengeri kapitány,
ismerve a világ különböző tájain fellépő időbeni eltolódásokat, arra a következtetésre jutott,
hogy a szombat megtartásának tekintetében az "egyenlítői időt" kell figyelembe venni. Ezért ő
amellett foglalt állást, hogy a szombatnak péntek este hatkor kell elkezdődnie, és szombat
délután hat óráig kell tartania. (Ez eltér az éjféltől éjfélig tartó időbeosztástól.) Bár kezdettől
fogva voltak véleménykülönbségek, a hat órai időpont volt a leginkább elfogadott.
1848-ban, a Máté 28:1-ből kiindulva, miszerint "szombat múltán, a hét első napján
virradóra", néhány Maine-beli szombatos adventista azt az álláspontot alakította ki, hogy a
szombat a napfelkeltével kezdődik, és azzal ér véget. Ellen White látomást kapott, melyben az
angyal újra és újra hangsúlyozta, a III Mózes 23:32-t:"egyik estétől a másik estéig
ünnepeljétek a ti ünnepeteket." Ez megszilárdította abban, hogy az előbbi irányzat téves.
Körülbelül ebben az időben volt egy találkozó Connecticutban, amelyen az adventisták
a szombat problémáját tárgyalták meg. Ez alatt az idő alatt történt az a nyelveken szólás,
melyről James White így ír:
"Bizonyos megosztottság volt köztünk a szombat kezdődésének időpontját illetően, bár
legtöbbünk a hat órai időpont mellett állt ki. Egy héttel korábban szombaton imádkoztunk
emiatt. A Szentlélek leszállt, és eltöltötte Chamberlain testvért. Ebben az állapotban egy
ismeretien nyelven kiáltott fel. A fordítás így hangzik: 'Adjatok egy darab krétát!'
Nos, gondoltam, ha senkinél sincs kréta ebben a házban, kételkedem a dologban, ám
ekkor egy testvér elővett egy darab krétát. Chamberlain testvér elvette, és egy rajzot készített
a padlóra.
'Ez jelképezi Jézust', mondta. 'Nem tizenkét órából áll a nap?' Ez a rajz a napot vagy a
nap második felét jelképezi. A világosság félig elment, amikor a nap délre van vagy félúton
minden egyes láthatár között, vagyis 12 órakor. Most menjetek mindkét irányba 6-6 órát, és
megkapjátok a teljes napot. Az év bármely időszakában a nap 6 órakor ér véget, ezért
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kezdődik a szombat 6 órakor. A Sátán megpróbálhat eltéríteni ettől, de szilárdan kell hinnünk
a szombatban úgy, ahogy az Úr rendelte azt Bathes testvéren keresztül." (James White levele
a "My Dear Brother"-hez Berlinből (Connecticut) 1848. július 2-án.)
Ez a megtapasztalás meggyőzte a testvéreket, akik a szombat megtartását hat órától
kezdték. Ebben mutatott az Úr messzire nyúló tanítás az O népének.

Látomás az elragadtatásokkal kapcsolatban
1850 decemberében Párizsban (Maine) egy konferencia alatt minden jelenlevő erős
szükségét érezte a Szentlélek kiáradásának. Ekkor Ellen White egy látomást kapott:
"Mi mindnyájan imádkoztunk előző este a Szentlélekért. Az Úr meghallotta
sóhajtozásainkat. Egy látomásban elragadtattam. Láttam, mennyire nagy és szent az Úr. Az
angyal azt mondta: 'Vigyázva járjatok Előtte, mert Ő nagy, és az Ő dicsősége betölti a
templomot.' Láttam, hogy a mennyben milyen tökéletes rend uralkodik....
Akkor azt mondta az angyal: 'íme, tudd meg, milyen tökéletes, milyen csodálatos a
menny rendje, és kövesd azt.'...
Láttam, hogy gyakorlatainkat nagy veszély fenyegeti, a hamis elragadtatások miatt,
melyekben nem bízhatunk. Azonban ha valaki elveszíti a kapcsolatot a külvilággal, és olyan
állapotba kerül, amilyenben Pál volt, testben vagy testen kívül, és az Úr beszél vele az Ő
angyalain keresztül, nem állhat fenn a hibázás veszélye.
Láttam azt, hogy mindenkor törekednünk kell arra, hogy szabadok legyünk az
egészségtelen és szükségtelen izgatottságtól. Láttam a nagy veszélyt, ami abban áll, hogy
elhagyjuk az Úr szavát és ilyen gyakorlatokban hiszünk. Láttam, hogy egyes esetekben az Úr
lelke volt fölöttetek, mégis nagy a veszély...
Láttam, hogy az üzenet lényege az igazság volt. Szigorúan követni kell az Úr Szavát, és
felmutatni azt az Ő népének. Csodálatos lenne, ha az Úr népe megláthatná az Ő
munkálkodását, melyet látomásokon keresztül fejtett ki." (11 Kézirat, 1850)
A következőkben az elragadtatásoktól való függőségből adódó káros hatásokról beszél,
melyek különösen akkor veszélyesek, ha ebből doktrínát gyártanak:
"Láttam, amint a konferenciánk alatt egyesek kijelentették, hogy az Úr munkája a
látomásokban és elragadtatásokban mutatkozik meg, a lázadókat pedig ki kell utasítani. Aztán
a becsületes, lelkiismeretes testvérek elkezdtek reszketni: Félek, hogy ki fognak kergetni', és
figyelmüket Jézusról a körülöttük levőkre fordították, a találkozás után pedig még rosszabb
lelkiállapotban voltak mint előtte. Láttam, hogy meg kell próbálnunk értelmünket magunk
fölé emelni, és az Úrba, az egyedüli Magasságosba helyezni."
Ennek az 1850. dec. 24-én kapott látomásnak a jelentőségét nem lehet elvitatni. Ez egy
kulcsdokumentum. A hívők imádkoztak a Szentlélek kiáradásáért, valamilyen fizikai
megnyilvánulást remélve. A feljegyzések az eksztatikus megtapasztalások felgyorsulását
mutatják.
A lényeget tekintve, E. White-nak az mutattatott meg, hogy az eksztatikus
megtapasztalásokban (vagy gyakorlatokban) a hamisítás súlyos veszélye rejlik. Az egyén saját
véleménye belekeveredhet, és "uralhatja a gyakorlatát". Ebben az esetben nem lehet hinni az
ilyen megtapasztalásokban.
Volt azonban a kommunikációnak egy olyan eszköze, amelyből kizárható a függőség,
és ezek voltak azok a látomások, amelyeket az Úr a prófétáknak adott. Itt "nem lehet...
veszély vagy tévedés"
Neki megmutattattak a "szükségtelen" izgatottság lehetséges negatív hatásai, valamint
az, hogy nagy a veszélye annak, hogy az Úr szavától eltérjenek és "gyakorlatokban
higgyenek", Vannak olyan eredeti megtapasztalások is, melyekben karizmatikus gyakorlatok
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vannak, a veszély mégis nagy. Amikor az Úr népe nehéz helyzetbe került, Ő látomások útján
adott neki tanácsokat és útmutatásokat.
További bibliai tanulmányok fontossága
Valószínűleg a hívők fáradhatatlansága, ami a szombat kezdésének időpontjában
megnyilvánult valamint a Biblia felé mutató profetikus útmutatások késztettek James Whiteot arra, hogy 1855-ben, a Maine-beli Párizsban felkérje J. N: Andrews-t, a fiatal lelkészt, hogy
alaposan tanulmányozza át az írásokat, és keressen bennük útmutatást a szombat kezdésére
vonatkozóan. Több heti munka után ő az Ótestamentumból vett kilenc, az Újtestamentumból
pedig két igeverssel bizonyította, hogy a Szombat naplementekor kezdődik.
Andrews 1855-ben Battle Creekben, egy konferencián olvasta fel következtetéseit. Az
előadottak alapján a jelenlevők elfogadták, hogy a hat órai időpontot naplementére
változtassák, azonban a döntés nem volt teljesen egyhangú. Joseph Bates, az úttörő csoport
idősebb tagja, a szombatista hit apostola ellenkezett. Ő nem volt hajlandó feladni jól bevált
nézeteit. Maga Ellen White is azt kérdezte, hogy ha tíz évig így tartották meg a szombatot,
miért kellene ezen változtatni. Egy vita kerekedett.
Ennek ellenére, a konferencia zárónapján Ellen White egy látomást kapott, amelyből
kiderült, hogy a szombat naplementekor kezdődik. Párbeszéde az angyallal fényt derít erre:
"Láttam, hogy mégis így van: 'Estétől estéig kell ünnepelnetek a szombatot.' Mondta az
angyal: 'Vegyétek az Úr szavát olvassátok azt, értsétek meg, és akkor nem hibázhattok. Ha
vigyázva olvassátok, meg fogjátok benne találni, hogy mi az este, és mikor van.'
Megkérdeztem az angyalt, hogy az Úr helyteleníti-e azt, ahogyan a szombatot megtartotta az
Ő népe. Ekkor visszaküldettem az első szombathoz, láttam, ahogy az Ő népe megtartotta azt,
de nem láttam az úr rosszallását. Kérdeztem, miéit van az, hogy csak ilyen későn kell
megváltoztatnunk a szombat megtartását. Az angyal azt mondta: 'Meg fogjátok érteni, de még
nem most. Ha eljön a fény, és ez a fény ráhelyezkedik vagy visszaverődik, akkor jön az Úr
ítélete és rosszallása, azonban a fény eljövetele előtt nincs bűn, mert nincs fény, amit
visszaverjen.' Láttam, hogy egyesek felfogása szerint az Úr azt mutatta meg, hogy a szombat
hatkor kezdődik, de tulajdonképpen Ő úgy rendelte, hogy 'este legyen az időpont, csak ez
akkor egybeesett a hat órával. Láttam, hogy az úr szolgálóinak össze kell tartaniuk."
(Testamentumok, 1. kötet, 116. old.)
Két dolog mindenek fölött való: Először is, a hívők az Úr igéjéhez kellett forduljanak
útmutatásért. Másodszor, nekik szoros egységgé kellett válniuk. Az elkövetkezendő években
James White ezt a tapasztalatot használta fel arra, hogy megmutassa a prófécia ajándékának
helyét az egyházban. Az ajándék nem lehet előbbre való a Biblia tanulmányozásánál, de
megvan a maga helye az egyház vigyázásában és az igazság igazolásában. A Biblia elsődleges
kell legyen, felsőbbrendűsége nem vethető alá eksztatikus gyakorlatoknak vagy érzelmeknek.
Nincs feljegyzés arra vonatkozóan, hogy Ellen White támogatta vagy
jóváhagyta volna ezeket az ismeretlen nyelvű eksztatikus gyakorlatokat, bár tanúja volt
három vagy négy ilyen esetnek. Ő valószínűleg csendesen és érdeklődéssel
figyelte a fejleményeket mint pl. Rhodes testvér esetében. Még Rhodes testvér
nyelveken szólása sem győzte meg őt. Ő később megbizonyosodott róla, hogy
valakinek a gondolkodásmódja, az érzelmei erősen befolyásolhatják ezeket a
megnyilvánulásokat.
Azon események feltérképezésében, melyek a Szombat megtartásához vezettek öt évet
ugrottunk előre az 1850-es látomáshoz képest, amely óvott az eksztatikus megnyilvánulások
veszélyeitől. Ezek után más látomások is következtek, melyekből kiderült, hogy a
Szentlélektől eltérő szellemek is befolyásolhatják ezeket. 1851-ben számol be egy olyan
látomásról, melyben látta, hogy egyes személyek esetében "egy nem szent szellem" gyakorolt
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befolyást az érzelmekre, és ezeket az érzelmeket aztán úgy dédelgették, mint a Szentlélektől
származókat." (2. Levél, 1851)
Ezeken a veszélyeken kívül fennáll még az is, hogy a fordítás ferdíti el a nyelveken való
szólásokat.

Sátán sokféleképpen dolgozik
"Láttam a Sátánt, amint ügynökein keresztül sokféle módon dolgozik. Ő olyan
lelkészeken keresztül is dolgozott, akik elutasították az igazságot, és hamis tanokat hirdettek.
Mialatt ők prédikáltak vagy imádkoztak, egyesek földre estek, de nem a Szentlélek ereje,
hanem a Sátán által." (Korai írások, 43, 44 (1849)). A későbbi években Ellen White óvott a
megjátszott eksztatikus megtapasztalásoktól is:
"Bármikor és bárhol jelen van az Úr áldása, egy megjátszás is ott van, hogy az Űr igazi
munkáját hatástalanítani próbálja. Ezért különösen elővigyázatosnak kell lennünk, alázatosan
és szellemileg nyitott szemekkel kell járnunk, hogy megkülönböztessük a Szentlélek munkáját
a vad fanatizmustól. 'Gyümölcseikről ismeritek meg őket' (Mt, 7:20). Azok. akik valóban
Krisztuséi, az Ő képe szerint változnak át, és Krisztusban teljes férfiakká vagy asszonyokká
nőnek. A Szentlélek a lelkeket szeretettel és tisztasággal tölti ej, és jellemükben
kifinomulnak." (Válogatott üzenetek, 1. könyv, 142. old)
Review & Herald, 1975.
A teljes tanulmánysorozat angol nyelven itt megtalálható:
http://www.whiteestate.org/issues/charism-alw.html

