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HIT NÉLKÜL LEHETETLEN 

Miért pont hit által? Miért ilyen lehetetlen dolgot kér tőlünk az Isten?! 

Hiszen ez annyira nehéz, annyira megfoghatatlan, annyira lehetetlen 

egy láthatatlan Istenben hinni… Sokak véleménye ez, és korábban 

többször én is hasonlóképpen gondolkodtam. És valóban: miért csak és 

kizárólag hit által tudunk a mennyei Lényhez kapcsolódni? Ő maga 

válaszolja meg nekünk ezt a kérdést, meglepő összefüggésekre derítve 

fényt. 

A hit 

Önmagában a hit fogalma nagyon tág kört ölel fel, akár tévhiteket, 

babonákat, de racionális megfontolásokat is tartalmazhat. Azonban az 

Újszövetségben a hitet jelölő görög ’pisztisz’ szó talán megfogható 

irányba szűkíti a kört: a ’bizalom’, ’meggyőződés’, ’bizonyosság’, mint 

jelentések – akár mint fokozatok is állhatnak egymás mellett. Így már 

egyértelmű, hogy egy kétoldalú kapcsolat tartalmáról, vagy inkább 

jellemzőiről van szó, amely folyamatosan fejlődik, alakul, és a 

megismerés mélységével párhuzamosan változik; kívánatos esetben 

egyre szorosabbá válik. Így már sokkal érthetőbbé válik ez a hitre 

vonatkozó „követelmény”, hiszen bizalom nélkül egy viszony igencsak 

merev korlátok között mozog. Bizalom nélkül maradnak érintetlen 

területek, szóba sem kerülő kérdések, megoszthatatlan titkok és 

problémák. Bizalom nélkül nem jön létre igazi közösség. 

A hit ellentéte 

Ha nem hit, akkor mi? Nyilván a hitetlenség ötlik fel először, ha a hit 

ellentétét kell megnevezni. És ez bizonyos szempontból igaz is, Isten 

azonban egy meglepő összefüggésre hívja fel a figyelmet az alábbi 

részletek segítségével: 
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 Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite 

által él. (Habakuk 2:4)
1
  

 

 Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen 

törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. 

(Róma 3:27) 

 

 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek 

van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 

Mert az ő alkotása vagyunk… (Efézus 2:8-10) 

A hit valódi ellenpontja az önhitt lelkület. Ha nem Istenben bízik az 

ember, akkor önmagában, még ha ez gyakran nem is tudatosul. A fenti 

igék kulcsszavai a ’felfuvalkodás’, vakmerőség’, ’büszkeség’, 

’kérkedés’ jelentéseket hordozzák. Ez azt jelenti, hogy saját, 

tulajdonunkban levő, de legalábbis elérhető erőforrásokra 

támaszkodunk, legyen az ész, intelligencia, pénz, hatalom, kapcsolatok 

stb. – saját erőből, saját elgondolások alapján cselekszünk és élünk. De 

miért volna baj ezzel a megközelítéssel? Az emberiség nagy hányada 

így élte és éli le a rendelkezésére álló időt. 

Az önhittség és következményei  

Néhány példán keresztül megláthatjuk e felfogás sajátosságait és a 

belőle fakadó súlyos következményeket: 

 De ha véghezvitte az Úr minden tettét a Sion hegyén és 

Jeruzsálemen, megbünteti majd az asszír király dölyfös szívének 

gyümölcsét és nagyralátó szemének dicsekvését. Mert ezt mondta: 

Kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes 

vagyok: megszüntettem a népek határait, értékeiktől megfosztottam 

őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. Elérte kezem a népek 

gazdagságát, mint a madárfészket, és ahogy megszerzik az elhagyott 

                                                           
1 A könnyebb érthetőség kedvéért az új fordítású revideált Károli-Biblia idézeteit használjuk: 
https://abibliamindenkie.hu/uj/HAB/2/ 
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tojásokat, úgy szereztem meg én az egész földet. Nem volt senki, aki 

szárnyával verdesett, csőrét kinyitotta, vagy csipogott volna. 

Dicsekedhet-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Hát henceghet a 

fűrész azzal szemben, aki őt húzza? Mintha a bot akarná suhogtatni azt, 

aki őt fölvette, és a vessző fölvenni az embert! (Ésaiás 10:12-15) 

 

 Azért ne nőjön túl magasra a víz mellett egy fa sem, ne nyújtsa fel 

tetejét a felhők közé! Ne bizakodjék el nagyságában senki, ha a víz 

táplálja, mert mindenki halálra jut, a föld mélyébe azokkal az 

emberekkel, akik leszálltak a sírba. (Ezékiel 31:14) 

 

 Rászedett téged szíved kevélysége, mert sziklahasadékokban 

laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban: Ki tudna 

letaszítani a földre? Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a 

csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is letaszítalak – így szól az Úr! 

(Abdiás 1:3-4) 

 

 Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös 

között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, 

amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és 

minden gonosztevő, mint a pelyva, és elégeti őket az az eljövendő nap – 

mondja a Seregek Ura –, nem marad sem gyökerük, sem águk. De 

fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és 

sugarai gyógyulást hoznak. (Malakiás 3:18-20) 

 

 egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten 

a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.  

(1Péter 5:5) 

A kevélység, gőg, önhitt fennhéjázás Isten szemében halálos ítéletet 

maga után vonó bűn. Legalábbis ezek az igék a haragvó mennyei Urat 

ábrázolják, aki megfeddi a saját erejükben bízókat, azokat, akik 

elfeledkeznek vagy szándékosan nem vesznek tudomást arról a tényről, 
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hogy teremtményei egy végtelenül intelligens alkotónak. Ez azonban 

korántsem Isten féltékeny sértődöttségéről szól, bár első olvasásra úgy 

tűnik. Miért baj, ha valaki így él?   

A legveszélyesebb illúzió 

 Senki sem jó az egy Istenen kívül. (Márk 10:17) 

Lefordítva: kizárólag Isten a jóság forrása. Ha elsőre nem is könnyen 

belátható, azonban ez a legelső, legkorábbtól vitatott tény, amelynek 

megkérdőjelezése, sőt, tagadása valamennyi baj és tragédia forrása a 

világegyetemben. Az a globalizált, erőszakkal teli világ, amelyben 

jelenleg élünk, Jézus súlyos mondatának cáfolataként épül: vagyis az 

emberiség nagy része szerint lehetséges Istenen kívüli jó rendszer(eke)t 

felállítani.  A jóság eredője azonban egyedül Isten lénye. Teremtményei 

csak addig képesek valódi jóságot „produkálni”, szeretetteljesen 

viszonyulni bárkihez, amíg élő összeköttetésben állnak Ővele.  Abban a 

pillanatban, amikor leválnak róla, a független létezés illúziójának 

rabjaivá válnak, és az önzetlenség helyét az önzés, az önféltésből fakadó 

magatartás foglalja el. Az Istentől való függetlenség csak időleges, 

halandó létezést tesz lehetővé. Az önálló jóra való képesség 

szemfényvesztő hazugsága büszkeséget szül. Ez egy 

megváltoztathatatlan törvényszerűség. 

Mindennek legelborzasztóbb példája maga a Sátán, az egykori 

hajnalcsillag, akit Jézus jelen világ uralkodójának nevezett. Ádám 

utódaiként az összes ember ezzel az illúzióval születik: magamtól is 

képes vagyok a jóra. E hazugság kéz a kézben jár Isten elutasításával, a 

vele szembeni bizalmatlansággal. Hitetlennek születünk, mert Isten 

jósága, szava alapból hiteltelen számunkra. Az előző, önhittségről szóló 

szakaszban Isten igéje azt mutatja be számunkra, hová vezet ez az út. 

Az önzéssel összefonódó büszkeség elkerülhetetlen következménye a 

megsemmisülés, mert az élet, a jóság forrása nem belőlünk ered. Isten 

látja e téveszme foglyainak kétségbeejtő állapotát, és mindent megtett 

és megtesz, hogy kimozdítsa őket erről az álláspontról. 
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A legteljesebb bizalom 

Mindennek ellentétét mutatta be számunkra Isten Fia: a legteljesebb, 

legvégletesebb önfeladás állapotában létezett, amikor a Földön járt. 

Olyan mértékben bízott Atyjában, hogy egész lényét átengedte neki: 

tudta, hogy így csak jó történhet benne, vele; tudta, hogy így ő maga is 

kizárólag csak jót tehet. 

 Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy 

ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát 

keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. (János 5:30) 

 

 Jézus tehát ezt mondta: Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor 

tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, 

hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem. És aki elküldött 

engem, velem van: nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami 

neki kedves. (János 8:28-29) 

 

 én Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, 

hanem ő küldött el engem. (János 8:42) 

 

 Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, 

maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit 

beszéljek. (János 12:49) 

 

 Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya 

énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem 

önmagamtól mondom; az Atya, aki énbennem van, ő viszi végbe a maga 

cselekedeteit. (János 14:10) 

Bár Jézus szabadon megtehette volna, hogy Atyjától függetlenül 

cselekedjen, miattunk nem tette: alávetette önmagát, méghozzá 

maradéktalanul, Isten jósága hatalmának. Akarata, küldetése, tettei, 

szavai – bár teljes összhangban voltak a saját nézeteivel – kivétel nélkül 
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abból fakadtak, akinek létezését köszönhette. Mivel fiúként édesapja 

tükörképe volt, ismerte őt, mennyei születése óta bízott benne, és soha 

nem csalódott. Hite, bizalma Isten iránt szó szerint végtelen; kitartott a 

legnehezebb próbák, a legsötétebb órák során, átvezette még a halálon 

is. Amikor tehát Jézus Krisztus eljött az emberek közé, az Istenbe vetett 

megtestesült bizalmat, a létező legteljesebb hitet látták és hallották 

megnyilatkozni, gyógyítani, szenvedni. Küldetésének célja a 

bizalomépítés, a menny és a föld közötti béketeljes kapcsolat hídjának 

megteremtése volt.  

A hit születése 

Hogyan? – ez a következő kérdés, ha esetleg bibliai értelemben vett 

hitre vágyunk, ha hitre akarunk szert tenni, meghaladva eddigi 

bizalmatlanságunkat Istennel szemben. 

 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.  

(Róma 10:17) 

 

 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.  

(Máté 24:35) 

 

 azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek [szellem] 

és élet. (János 6:63) 

 

 Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda 

vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; 

magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém 

is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez 

viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. (Ésaiás 55:10-11) 

Hogyan kezdődhet egy kapcsolat? Kommunikáció révén, szavak 

segítségével. Ha meghalljuk és meghallgatjuk Isten Jézuson keresztül 

nekünk szóló üzenetét, megszületik a bizalom csírája-kezdeménye, 

amely élethosszig erősödhet és növekedhet. Isten szava ugyanis 
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életteremtő valóság, csodatevő, bizalomébresztő hatalom. A bizalom az 

a kinyújtott kéz, amely megragadhatja a Teremtő által felénk nyújtott 

ajándékokat. A hit az a híd, amely a múlandóságból az örökkévalóság 

egyelőre láthatatlan partjaira vezet. De még a hit sem sajátunk: teremtő 

szó nyomán születő, mennyei ajándék az önnön semmiségét felismerő 

és elismerő, alázatra jutó emberben.  

A hit, mint eszköz  

 Mert abban [ti. az evangéliumban] Isten a maga igazságát 

nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig 

hitből fog élni.” (Róma 1:17) 

Az Isten által ébresztett bizalom tudja elfogadni az Isten felkínált igaz 

életet. Isten önnön igaz voltát, jóságát kínálja fel az embernek saját 

önzésbeli csődje helyett. Ez annyira elképesztő, hihetetlen ajándék, 

hogy a hitnek valóban meggyőződéssé kell érnie bennünk, hogy képessé 

váljunk ebben az isteni, igaz életben járni nap mint nap! A bizalom 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy kapcsolat szilárddá, törhetetlenné 

erősödjön. Bizalom nélkül ahhoz a koldushoz hasonlítunk, aki nem meri 

elvenni a feléje nyújtott kenyeret, és inkább elmegy éhesen. Az 

evangélium kenyerével táplálkozva azonban megerősödik bennünk a 

bizonyosság: Isten szeret minket, sőt, személy szerint téged, 

megmentett és gyermeke vagy! 

Hited megtartott 

Ez a mondat nagyon sokszor elhangzott Jézus szájából földi vándorútja 

során. Ennek bizonyságaként Lukács apostol négy személlyel, négy 

csodával kapcsolatban emelte ki Isten Fia e bátorító kijelentését:  

 Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: Látod ezt az 

asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam 

megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte 

meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg 

csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága 
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olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki sok bűne 

bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés 

bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: 

Megbocsáttattak a te bűneid. … Ő pedig így szólt az asszonyhoz: A te 

hited megtartott téged, menj el békességgel! (Lukács: 7:44-50) 

 

 Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden 

vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, 

odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a 

vérzése. Jézus ezt kérdezte: Ki érintett engem? Amikor mindnyájan 

tagadták, Péter ezt mondta: Mester, a sokaság szorongat és tolong 

körülötted! De Jézus ezt mondta: Valaki megérintett, mert észrevettem, 

hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat 

észrevétlen, remegve előjött, leborult előtte, és elbeszélte az egész nép 

előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. 

Jézus pedig ezt mondta neki: Leányom, hited megtartott téged, menj el 

békességgel! (Lukács 8:43-48) 

 

 Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea 

között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, 

akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj 

rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és 

mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, 

megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, 

visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, 

és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt 

kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? 

Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az 

idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj el, a hited megtartott 

téged. (Lukács 17:11-19) 

 

 Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út 

mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, 



9 

 

kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus 

megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! 

Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább 

kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és 

megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte 

tőle: Mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy újra lássak. 

Jézus ezt mondta neki: Láss! A hited megtartott. És azonnal megjött a 

szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész 

nép, dicsőítette Istent. (Lukács 18:35-43) 

A ’megtart’ szó görög eredetije a ’szódzó’, amely a MINDENt 

tartalmazza, amire az embernek valaha is szüksége volt: 

1. megtart, életben tart 

2. megment, megszabadít, kiszabadít 

3. üdvözít 

4. meggyógyít 

5. megőriz, biztonsága helyez, biztonságban tart 

6. ígéretet betart 

Jézus tehát azt mondta ennek a négy megvetett vagy kivetett, beteg és 

szenvedő, reménytelen állapotú embernek, hogy bizalmad alapján 

átnyújthatom neked Isten ajándékait, egyetlen szóba sűrítve, az 

üdvösséget. Minden, amit eddig nélkülöztél, most a tiéd lett, mert 

felismerted bennem a megbízható, szavahihető, életadó Megváltót. Én 

pedig cselekszem érted! Tiéd az öröklét, a szabadítás, a gyógyulás, a 

biztonság, tiéd az összes isteni ígéret. Nekik volt bizalmuk elfogadni. 

A hit eredménye 

Az Isten felé tanúsított bizalom, amennyiben nem hal el korai 

szakaszában, minőségi állapotváltozáshoz vezeti a hívő embert:  

 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 

által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek 

magatokra. (Galaták 3:26-27) 
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 Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi 

Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a 

kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel 

is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. (Róma 5:1-2) 

 

 Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely 

készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.  

(1Péter 1:5) 

Amennyiben elfogadjuk hit által a Szabadítót, és belemerülünk életébe, 

betelünk Lelkével, akkor átmentünk a halálból az életre, a sötétségből a 

világosságba. Ha Krisztust magunkra öltjük, mennyei állampolgárságot 

nyerünk, ami azt jelenti, hogy ezentúl Isten királyi családjába tartozunk. 

Kételkedés és félelem helyett békesség és növekvő bizalom uralkodik 

az Atyánkká lett Istennel való kapcsolatunkban. Bizonyosak lehetünk 

abban, hogy oltalma alatt, Jézus életében osztozva már itt és most 

örömben élhetünk. Sőt, ha Krisztus lakik bennünk, akkor 

értelemszerűen magának Krisztusnak az Atyába vetett bizalma támad 

életre az emberi szívben! Ez az egyetlen megtartó erő az utolsó, 

félelmetes időkben, amelyekben élünk. Hallgass tehát Jézus szavára: 

Bízzál, hited megtart téged! 

 

Ha valóban hívő vagy, akkor egy vagy az Úr Jézussal, és ezért 

biztonságban vagy, egészen az Ő eljöveteléig. Krisztus  nélkül 

nyomorúságos, veszendő lények lennénk, kiszolgáltatva a pusztulásnak; 

Krisztusban élve azonban részeseivé lettünk az Ő természetének és 

birtokosaivá halhatatlan életének.
2
 

 

 

                                                           
2
 Spurgeon: Minden kegyelem. – Evangéliumi K., 1992. – 85.p. 
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A MÁSODIK SZÜLETÉS 

Karácsony margójára 

 

A keresztény világ minden évben legalább két hónapig karácsony 

lázában ég. Tudjuk, hogy több mint kétezer éve megszületett Jézus, bár 

a pontos időpontot máig homály fedi – talán mert nem ez az igazi 

lényeg. Azt két evangélium is feljegyzi, hogy e csodálatos történésre 

Dávid szülővárosában, Betlehemben, azaz a ’kenyér házában’ került sor 

(ezt jelenti ugyanis a település neve), csöppet sem királyi körülmények 

között. Ha azonban letáborozunk a jászol mellett, félő, hogy 

elmulasztjuk a lényeget. Tovább kell mennünk, hogy felfedezzük az 

igazi értelmét ennek az eseménynek, amely nyitójelenete egy máig tartó 

küzdelemnek.  

A betlehemi születés 

A születés minden kétséget kizáróan egy csoda, az élet keletkezésével 

együtt. Amikor két emberi sejt összeolvadásából egy új lény jön létre, 

aki kilenc hónapnyi fejlődés után napvilágra bukkan – bár sokszor 

hallunk róla, esetleg személyesen átéljük –, mégis mindig megrendítő 

esemény. Az ember, minden egyes személy maga a csoda. Ahogyan 

Kosztolányi Dezső megfogalmazta: „Egyedüli példány. Nem élt belőle 

több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se 

lesz hozzá hasonló.”
3
 Azonban a vers címe is sugallja: halandóként 

jövünk világra. Meg vannak számlálva napjaink. Aki embernek 

születik, az az Ádámtól örökölt halandóság foglyaként él, ameddig él. 

Vagyis a kezdeti örömre rögtön árnyék vetül, a jövőbeni veszteség 

kikerülhetetlen tragédiája.  

Ennek a világegyetemben is egyedi, szenvedésteli létformának a 

kiküszöbölésére érkezett a Földre a második Ádám. Még a fentinél is 

nagyobb csoda történt, amiről a Biblia tanúskodik: Isten örök életű 

                                                           
3
 Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd 
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egyszülött Fia emberi természetet, emberi testet öltve magára, Mária 

gyermekeként megszületett Betlehemben. Halhatatlanként 

halandóságba öltözött, hogy kimentsen minket az önzéstől behatárolt 

nyomorúságból. Erről a születésről szólnak az alábbi próféciák: 

 Mindig szeret a[z igaz] barát, testvérül születik a nyomorúság 

idejére. (Példabeszédek 17:17) 

 

 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom 

az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos, Tanácsos, Erős 

Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és 

a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti 

és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. 

A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! (Ézsaiás 9:6-7) 

 

 Az angyal így válaszolt neki: A Szent Lélek száll reád, és a 

Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek 

nevezik majd, Isten Fiának. (Lukács 1:35) 

A mennyei király fia barátként érkezett, aki emberi gyermekként is 

szent volt és az is maradt, földi élete utolsó percéig. Az Atyától való 

első, mennyei születése után (Kolossé 1:15) vállalta a második születés 

minden kockázatát: Testvérünkké lett a nyomorúság, azaz a bűn 

története idejére, sőt, az egész örökkévalóságra vonatkozóan. Örök 

életű, isteni emberként tért vissza a mennybe. Az Ézsaiás próféta által 

jövendölt uralkodás szemmel látható módon még nem köszöntött be, de 

kibontakozása búvópatakként már átszövi a történelmet.  

Ahogyan a próféta utalt rá, mindezt az emberi életek megmentésére 

kigondolt tervet és annak kivitelezését kizárólag Isten forró 

szeretetének, lemondani képtelen ragaszkodásának köszönhetjük. Senki 

nem tudta volna Őt arra kényszeríteni, hogy az elveszettekért tegyen 

valamit. Önként és örömmel vállalta a végleges szabadítás szenvedésbe, 

könnyekbe, sőt, halálba kerülő szolgálatát: odaadta a saját fiát, hogy új 
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Ádámként életet adhasson. Jézus Krisztus (második, azaz földi) 

születése, halála, feltámadása Isten és a Fiú szövetségben meghozott, 

önkéntes áldozata volt minden földi élet érdekében. Senki nem tud 

hozzátenni semmit; tökéletes, tőlünk független, objektív valóság.   

Az új születés 

Van azonban egyetlen dolog, ami felől a tudatos és felelősségteljes 

döntés a kezünkben van. Bár nem kérhettünk életet a szüleinktől, nem 

dönthettünk arról, akarunk-e egyáltalán embernek születni, arról 

azonban dönthetünk, hogy kérünk-e a második Ádám, azaz a Megváltó 

által hozott új életből. Nem véletlenül mondta, hogy szoros az a kapu, 

és keskeny az az út. (Máté 7:14) Bizony, a szülés sem könnyű folyamat, 

sem a gyermek, sem az anya számára. Hasonlóképpen az új, a második 

születés sem az, olyan értelemben, hogy nincs más mód a Jézusban 

rendelkezésre álló örök élethez kapcsolódni. Az idős Nikodémus is 

megütközött a hasonlaton, ami szembesítette a ténnyel: egyelőre kívül 

van – zsidó és farizeus létére! – az Isten királyi birodalmán. Mert Jézus 

szavai szerint csakis születés, de nem testi születés által lehet oda 

bejutni: 

 Jézus így válaszolt [Nikodémusnak]: Bizony, bizony, mondom 

neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten 

országát. (János 3:3) 

 

 Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem 

születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (János 3:5) 

 

 Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 

mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és 

megkapjátok a Szent Lélek ajándékát. (Cselekedetek 2:38) 
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 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy 

irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való 

feltámadása által élő reménységre (1Péter 1:3) 

Ahogyan az édesanyától való születés csoda, ugyanúgy, vagy talán még 

inkább az Istentől – aki szülőnkké, azaz édes Atyánkká lett – való 

második születés. A fenti igék alapján leírhatunk három nagyon fontos 

„egyenletet”, amelyeknek egyetlen eleme sem nélkülözhető, s amelyek 

lényegében ugyanazt fejezik ki: 

új születés = víz + Lélek általi születés 

új születés = keresztség + a Szent Lélek ajándéka 

új születés = eggyé válás*, egyesülés Krisztussal 

Természetesen nem a ’rituálé’, a szertartás hordoz csodatévő erőt, 

hanem az általa kifejezett szellemi tartalom. Az a mögöttes, láthatatlan, 

de valóságos folyamat, amely Jézus Keresztelő János általi 

bemerítésekor látható és hallható módon megtörtént. Bár Jézusnak nem 

volt szüksége új születésre, miattunk alávetette magát a bemerítésnek, 

és belépett a Jordánba, a bűnösök kígyózó sorának egyik tagjaként. 

Azonban okkal: alázata révén feltárult Isten szándékának lényege. Az 

Atya kinyilvánította Fia iránti szerelmét, és ugyanezt megteszi minden 

egyes újonnan születő ember esetében. 

A ’keresztség’ görög megfelelője a ’baptidzó’, melynek jelentése: 

bemerít, alámerít, bemerül, alámerül. A szó kifejezi, hogy segítségre 

van szükségünk, nem megy magától, kizárólag Isten mennyei ereje 

képes véghez vinni ezt a csodát. A víz, valószínűleg a magzatvízből 

való kibukkanást példázva, ugyancsak a születésre emlékeztet. Két 

„fázisa” van, amelyek életre szóló döntést fejeznek ki az ember részéről.  

Ugyanakkor Isten ezen az úton ad új életet, új önazonosságot a halandó, 

de benne bízó embernek. Az újjászületés igazi értelmét Pál apostol tárta 

fel a római keresztényekhez írt levelében (ld. Római levél 6. fejezete). 

Ekkor nyeri el valódi jelentőségét Jézus Krisztus földi életének minden 

állomása: 
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keresztség = bemerülés, bemerítés = alámerülés, alámerítés + 

felemeltetés 

Az alámerülés/alámerítés jelentéstartalma: 

 Jézus halálába meríttetünk bele 

 Jézussal az ’ó ember’, a velünk született önző természetünk 

megfeszíttetett a kereszten 

 a bűn hatalmában álló test(i természet) megsemmisül, 

megerőtlenül 

 az ember egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek 

A felemelkedés/felemeltetés jelentéstartalma: 

 Jézus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által 

 Jézus feltámadásába emeltetünk fel 

 új, krisztusi életben járunk 

 Jézus Krisztusban Istennek élünk 

 az igazság szolgáivá válunk 

A Szent Lélek
4
 ajándéka: 

 Isten Lelke galamb formájában ereszkedett le Jézusra  

(János 2:32) 

 Pünkösdkor Jézus ígérete szerint a tanítványokra kettős 

lángnyelvek formájában szállt le az Atya különleges ajándéka az 

emberiségnek (Cselekedetek 2:1-4) 

 A tanítványok kézrátétel formájában fejezték ki a Szent Lélek 

elnyerését (Cselekedetek 19:5-6) 

 Isten Lelke = Krisztus Lelke = a fiúság Lelke = Krisztus bennetek 

(Róma 8:9-10.15) 

 

                                                           
4 A görög ’pneuma’ szó jelentése ’szellem’; tartalma különbözik az emberi ’lélek’ fogalmától, 

Isten szellemére utal. 

 



16 

 

Jézus halála bőségesen elegendő minden bűn bocsánatára. Jézus élete 

bőségesen elegendő a bűntelen életre. Az új születés tehát nem más, 

mint az emberként győztes Jézus Krisztus magunkba fogadása. Pünkösd 

óta nem testi formában van jelen gyermekei között, hanem szellemi 

formában él bennük. Az eggyé válást* kifejező görög szó (Róma 6:5), a 

’szümphütosz’, az alábbi, rendkívül lényeges jelentéseket tartalmazza: 

 együtt született 

 együtt nevelkedett 

 természeténél fogva hasonló 

A második születéskor elnyerjük a második Ádám bűntelen emberi 

természetét, aki az egyesüléskor megszületik bennünk, majd 

növekedésnek indul, és a jézusi szentség, tisztaság kibontakozását 

eredményezi. Olyan élet forrása fakad bennünk, ami alkalmassá tesz 

arra, hogy ténylegesen szeretetben, önzetlen módon éljünk, mint Isten 

igaz gyermekei. Hihetetlen, ugye? De maga az igazmondó Isten ígéri 

mindezt!  

Az új születés következményei 

 Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten 

gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik 

nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 

(János 1:12-13) 

 

 Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja 

van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. (1János 3:9) 

 

 Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, 

amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1János 5:4) 

 

 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől 

született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti.  

(1János 5:18) 
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Az első születés révén testi természetet öröklünk és kiválunk, 

kiszakadunk az addig biztonságot adó édesanya testéből. A második 

születés révén szellemi természetet öröklünk és egyesülünk a 

legnagyobb biztonságot nyújtó örökkévaló lénnyel.  

Az új születés, az isteni transzfúzió eredményeként Isten családjának 

tagjaivá válunk, legközelebbi vérrokonunk a minket a halálból kiváltó 

Isten Fia.  A mennyei állampolgárság, a mennyei élet könyvébe történő 

bejegyzettség alapján jogunk és felhatalmazásunk van Isten atyaként 

történő megszólításához, a trón elé járuláshoz testvérünk, Jézus Krisztus 

által. Sőt, maga a Megváltó költözik belénk: lényünk belsejében ezentúl 

Jézus él, aki soha nem vétkezett, aki legyőzte a világot összes 

kísértésével, próbájával egyetemben!  

Az Ézsaiás próféta által bemutatott Fiú bennünk élő király lehet, akit az 

alábbiak jellemeznek: 

 az uralom az ő vállán lesz = ő uralkodik életünk minden részlete 

felett (Cselekedetek 9:6) 

 csodálatos = azaz csodákat cselekszik szüntelen (János 11:47) 

 tanácsos = tanácsot ad, tanácsol, határoz (Cselekedetek 13:2) 

 erős Isten = természetfeletti erővel, hatalommal bíró isteni lény 

(Máté 28:18) 

 örökkévaló Atya = második Ádámként az új emberi család atyja 

(Zsidók 2:13) 

 békesség fejedelme = a héber ’sálóm’ szó szinte mindent 

tartalmaz: 

1. teljesség, egészség, hiánytalanság 

2. egészség, épség 

3. boldogulás, jólét, jómód 

4. béke, nyugalom, (meg)elégedettség 

5. békesség, barátság, harmónia 

6. csendesség, zavartalanság (háborútól) 
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Mindazok, akik mennyei királyságának állampolgárai lettek a 

történelem folyamán, akik eggyé váltak Jézussal, örökösei lesznek az 

újjáteremtett bolygónak. Akik újjászülettek a második Ádámtól, azok az 

új teremtés részeseivé válnak. A menny fizikailag is a Földre száll, és 

Jézus Krisztus uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid 

trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és 

igazsággal mostantól fogva mindörökké.  

 

 

 

A hit nem egy érzés. Még az az érzés sem hit, hogy valami biztosan 

történni fog imánk nyomán. Talán könnyebb gyakorolni a hitet, mikor 

ilyen érzelmek jelen vannak. Ezek azonban nem azonosak a hittel. A hit 

a mi válaszunk, vagyis akaratunk engedelmes válasza arra, hogy 

kicsoda Isten és mit mond. Ezért figyeljük meg, hogyan kezdődik 

Nehémiás imádsága: „Ó, Uram, mennynek Istene, nagy és félelmetes 

Isten! Te hűségesen megtartod szövetségedet…” (Neh 1,5) 

Imádságának magja felfedi előttünk hitének titkát.  Csak annyira 

hihetünk valakiben, amennyire ismerjük őt. Különösen két dolgot kell 

tudnunk róla: hogy meg tudja-e tenni, és hogy meg akarja-e tenni, amit 

kérünk tőle. […] Ezt a két tulajdonságot látta Nehémiás Istenben. A 

„nagy és félelmetes Isten” mindent meg tud tenni. És Isten, aki 

„hűségesen megtartja szövetségét”, bármit kész is megtenni. Nehémiás 

sem erejében, sem jóságában nem kételkedett. Az ő Istene meg tudja 

tenni. És meg is akarja tenni.
 5
 

  

                                                           
5 White, John: A jó vezető. Nehémiás példája. – Harmat, 2008. pp. 22-23.   
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VEDD LE A MASZKOD! 

Imad Awde előadása nyomán 

Mielőtt bárki arra gondolna, hogy a járványhelyzettel kapcsolatos 

engedetlenségre való buzdításról lesz szó – nem. Itt egy másik álarcról 

gondolkodunk, amely sokkal nehezebben felismerhető és levehető, mint 

a köztereken kötelező, orrot és szájat eltakaró maszk: „álidentitásunk” a 

téma, az a megjátszott énünk, az a felvett szerep, amely mögé bújva 

szeretetet és elfogadást remélünk találni. Az ember legnagyobb vágya 

ugyanis az elfogadottság, a legnagyobb félelme pedig a 

visszautasítottság. Legelemibb igénye születésétől fogva mindenkinek, 

hogy számára biztonságot jelentő módon szeressék és elfogadják. A 

világ az alapján fogad el, amit felmutatsz, amit elértél, véghez vittél, 

vagy hogy mennyire vagy bölcs, milyen a külsőd stb. A világ azt nézi, 

mit teszel, és nem azt, ki vagy valójában. Az értékedet az előbb 

felsoroltak határozzák meg, nem pedig belső értékeid, igazi lényed. 

Van-e különbség valódi és megjátszott énünk között? Ha igen, miért 

lehet ez – esetenként – halálos csapda számunkra? Mit segít, ha 

szembenézünk valódi önmagunkkal? Erről szól ez a tanulmány. 

Jákób (h)arcai 

Vizsgáljuk meg ezt a problémát Ézsau és Jákób története segítségével! 

(A pontos megértéshez olvassuk el a Bibliából az 1Mózes 25-32. 

fejezeteket!) Az ikrek szülei, Izsák és Rebeka nagy hibát követtek el 

azzal, hogy kivételeztek gyermekeikkel. Izsák jobban szerette Ézsaut 

Jákóbnál, mert az idősebb fiú vadász volt, és apja szája íze szerint való 

volt a vad (1Mózes 25:28), amit készített neki. Rebeka azonban jobban 

kedvelte Jákóbot, mert ő háziasabb, szelídebb természetű volt – 

ráadásul az isteni ígéret szerint, az idősebb fog szolgálni a fiatalabbnak 

(1Mózes 25:23). Ez a kivételezés döntő hatást gyakorolt a testvérekre – 

különösen Jákóbra, aki mindenáron azt akarta, hogy az apja elfogadja 

őt. Amikor pedig az elsőszülötti áldás ideje eljött, a kisebbik azt 

gondolta, anyja segítségével meg kell változtatnia identitását, fel kell 
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vennie egy maszkot azért, hogy megkaphassa apja áldásait. Tehát 

hazudott: „Én vagyok Ézsau, áldj meg engem apám!” (1Mózes 27:31) 

Azt hitte, ő maga nem elég jó ahhoz, hogy áldást nyerhessen. Azt 

gondolta, meg kell változtatnia az identitását, önazonosságát ahhoz, 

hogy megkapja apja áldásait, így betöltve a próféciát, amit Isten 

Rebekának mondott. Hasonlóképpen ma is nagyon sok fiatal és idős 

ember azt gondolja, önmagukban nem elég jók, nem elég szerethetők, 

és úgy érzik, álarcot kell felvenniük az elfogadottságért.  

Azonban rögtön a csalást követő menekülés során az Úr megkereste és 

megtalálta Jákóbot a pusztaságban, és az egyik legszebb álom 

kíséretében áldásáról biztosította! Nem tartott neki prédikációt arról, mi 

a véleménye az otromba cselről, amellyel vak apját félrevezette, Ézsaut 

kijátszotta; nem mondta el, hogy minden hazugság a hazugság atyjától 

ered, nem – megmutatta neki önmagát és teljesen érdemtelenül 

oltalmáról biztosította. Egy olyan jellemgyenge embert áldott meg, 

mondhatnánk, aki hazudott, színlelt, lopott, s aztán gyáva módon 

elmenekült:  

 Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten 

angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: 

Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt 

a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod 

lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és 

délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden 

nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és 

visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, 

amit megígértem neked. (1Mózes 28:12-15) 

Húsz évvel később, amikor Jákób isteni felszólításra hazaindult, hirtelen 

ránehezedett hátrahagyott múltja, ráadásul az Úr ismét fölkereste, s ott, 

a Jabbók folyó partján fizikai küzdelemre kényszerítette. Izsák áldásáért 

küzdve csalással próbálkozott, az isteni áldást megkapni már csak 

kétségbeesetten kapaszkodik: 
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 ekkor azt mondta [az Úr, Jézus Krisztus]: Engedj el, mert 

hajnalodik! — Semmiképpen — válaszolta Jákób —, amíg meg nem 

áldasz engem! (1Mózes 32:26) 

Ne feledjük, Jákób menekülése azzal kezdődött, hogy hajszolta az 

áldást. Annyira kétségbeesetten akarta elnyerni, hogy rossz útra lépett: 

azt gondolta, valaki másnak kell lennie ahhoz, hogy megkapja, és így 

betöltse Istennek az életére vonatkozó tervét. Magával az áldás 

forrásával birkózott, s rendületlenül, makacsul ragaszkodott hozzá: nem 

akarta elengedni anélkül, hogy az Úr megáldaná. Nagyon érdekes és 

nagyon aktuális számunkra is ma, hogyan válaszolt az Úr Angyala 

Jákóbnak. Kérdezett tőle: 

 „Mi a neved?” És ő azt felelte: „Jákób”. (1Mózes 32:27) 

Ismerős a kérdés, hiszen húsz évvel korábban Izsák kérdezte: Ki vagy 

te? Jákób akkor, kecskebőrbe burkolózva, hazudott: Ézsau vagyok, az 

elsőszülötted. (1Mózes 27:19). Azon a kritikus éjszakán Isten 

tulajdonképpen azt kérdezte: Áldást akarsz, de kit áldjak meg? Készen 

állsz úgy jönni elém, ahogy vagy? Jákób, akinek a neve azt jelenti, 

’csaló’, megtanulta a leckét. Megtanulta, hogy nem nyerhet áldást, ha 

nem vállalja fel önmagát.   

 És azt mondta: „Mától fogva nem Jákób, hanem Izráel
 
lesz a 

neved, mert küzdöttél Istennel és emberekkel — és győztél!”  

(1Mózes 32:28) 

Mindkét esetben névcsere történt: Jákób első alkalommal Ézsau lett, 

másodszor pedig Izrael. Először Jákób próbálta megváltoztatni, álcázni 

önmagát annak érdekében, hogy az apja elfogadja, megáldja, és így 

betöltse Isten tervét. Másodszor maga az Úr változtatta meg Jákób 

nevét, de nem azért, hogy elfogadható és megáldható legyen! Azért 

adott neki új nevet, mert már elfogadott és áldott volt úgy, ahogy volt! 

Isten Jákóbként fogadta el a kisebbik fiút, és mivel ezúttal úgy jött, 

amint volt, Isten megáldotta és sok nemzet atyjává tette. Isten valójában 

mindvégig Jákóbbal volt, folyamatosan áldotta őt. A Jabbók folyó 
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partján Jákób végre bevallotta csaló voltát, ledobta az álarcot, mert 

megértette, hogy Isten elfogadta őt. Az isteni névadás nyomán pedig 

valóságos változás ment végbe benne. 

A te (h)arcaid 

Rövid korszak az élet kezdetén, amikor még merünk önmagunk lenni, 

amikor még nem érdekel, mit gondol bárki rólunk. Aztán egyszer mégis 

szíven üt, amikor valaki mondott valamit. Akár egy menő fiú vagy lány 

az osztályból, akivel barátkozni akartunk, akár egy vagány csoport, 

akikhez tartozni szerettünk volna. Vagy épp saját felfogásunk változott 

arról, hogyan is lennénk elfogadhatóbbak valaki számára. A legtöbb 

gyerek úgy véli, az igazi önmaga nem elég menő, nem elég jó ahhoz, 

hogy elfogadják őt úgy, ahogy van. Így tehát elkezd szerepet játszani, 

feltesz egy álarcot, s valaki másként viselkedik: megváltoztatja a 

magatartását, beszédmódját, öltözködését – az identitását. A felnőtté 

válás során egyre többször kell maszkot feltennünk, és megjátszanunk 

azt, akik NEM VAGYUNK, azért, hogy elfogadjanak.  

Ez azonban hasadást idéz elő: Van egy valódi „én”, akiről azt gondolod, 

nem elég jó, nem elég menő, nem elfogadott, és van egy hamis „én”, 

akit álarcként viselsz, hogy úgy tegyél és az legyél, aki valójában nem is 

vagy. Mindezt azért, hogy elfogadjanak. Ha azonban egyszer felveszed 

az álarcot, már nem könnyű levenni, mert a környezet a maszkot 

fogadta el ahelyett, aki a maszk mögött van. Hullámvasúttá válik a 

dolog, ahol folyamatosan játszani kell a szerepet az elfogadottság 

érdekében.  

Sokan úgy kaptak munkát, hogy rajtuk volt az álarc, és már nem lehet 

levenni. Mások maszkkal az arcukon házasodtak meg, és most bajban 

vannak a levételével. Ez önmagában is elég rossz, de igen gyakori 

jelenség a világban. Azonban még ennél is szomorúbb, amikor ez a 

gyakorlat a kereszténység mindennapos megélését is átszövi. Ahhoz, 

hogy a gyülekezetben vagy a testvérek között elfogadjanak, azt kell 

tennem, amit a presbiter, a lelkész, a prédikátor vagy az a személy 
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csinál, akire felnézek. Sajnos a többség máshogy viselkedik a 

gyülekezetben, mint otthon. Másként eszik, beszél, imádkozik a 

gyülekezeti tagok előtt, mint a családban. Szentként igyekszik 

megjelenni az összejöveteleken, de egyedül Isten és a legközelebbi 

hozzátartozók köre tudja, hogy a hét többi napján hogyan él. Ennél 

fogva megreked egy szenteskedő magatartás fogságában, hogy a 

többiek ítéletét elkerülje, belül azonban nem azonos azzal, amit kifelé 

mutat. 

Képmutatás helyett 

Az a tragikus helyzet, hogy ez a fajta maszkviselet valójában 

képmutatás: egy másik képet tolunk saját arcunk, valódi 

személyiségünk elé annak érdekében, hogy kedvezőbb megítélés alá 

essünk, mint amit saját ítéletünk szerint érdemelnénk. A képmutatás 

pedig a hazugság egyik fajtája. A legkisebb hazugság is a hazugság 

atyjától származik, aki nem állt meg az igazságban. (ld. János 8:44) 

Jézus figyelmeztető szavai nem csupán kora farizeusainak szólnak, 

hanem minden kor minden Jákóbjának, aki kecskebőrrel igyekszik 

takargatni valódi énjét: 

 Jaj nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Azt 

gondoljátok, hogy nagyon fontos a testet kívülről lemosni. Mert ti csak a 

pohár és edény külsejét tisztogatjátok, belül azonban tele van 

mindenféle kapzsisággal és önzéssel! Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a 

pohár tartalmát, hogy azután a külseje is tiszta lehessen! Jaj nektek, 

képmutató törvénytanítók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a 

fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül 

azonban tele vannak a halottak csontjaival és tisztátalansággal.
 

Ugyanígy ti is csak kívülről, az emberek szemében látszotok 

igazságosnak, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. 

(Máté 23: 25-28) 
 
 

Az álarcviselet legfőbb probléma az a tévedés, hogy mivel az emberek 

előtt a „szent énem” az elfogadott, így Isten előtt is az. Isten azt a 
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megjátszott személyt fogadja el, aki egy bizonyos módon öltözik, 

étkezik, viselkedik és beszél. A valódi énemet nem fogadja el a 

környezetem – és így Isten sem. Amikor pedig felkavaró, vészterhes 

próbák jönnek, mint például a mostani idők, akkor hirtelen 

bizonytalanná válik az Isten előtti helyzetünk, elfogadottságunk. Még 

pedig azért, mert végig tudtuk, hogy nem azok vagyunk, akivé tettük 

magunkat. És olyannyira belerögzülünk ebbe a helyzetbe, szinte ránk 

kövül az álarc, hogy ha így marad, nem fogunk tudni és nem is 

léphetünk be Isten nyugodalmába. Ugyanis arra kényszerülünk, hogy 

saját (megjátszott) viselkedésünkre, külső megjelenésünkre jobban 

összpontosítsunk, mint arra, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ha azonban 

nem ragadjuk meg a valóságunkat, identitásunkat Krisztusban – tekintet 

nélkül arra, hol állunk a „karaktertökéletességi grafikonon” –, soha nem 

fogunk belépni az Ő nyugalmába.  Sem a szív, sem a külső magatartás 

nem fog tudni a kívánatos irányba változni.  

Jézus kiváló és megbízható gyógymódot kínál a kimerítő 

látszatfenntartás helyett. Ezt mondja: 

 Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és 

megterheltettetek, és nyugalmat adok nektek. (Máté 11:28) 

Kiket hív Jézus? Nem a szenteket, nem a tökéleteseket, nem azokat, 

akiken álarc van, hanem azokat, akik önmagukkal megterheltek és 

belefáradtak a saját erőfeszítésekbe, akik belátják és elismerik, hogy 

gyengék és küszködnek. Jézus arra hív, hogy úgy menjünk hozzá, 

ahogy vagyunk. Isten téged keres! Nem azt, akit „eljátszol”. Isten téged 

akar megáldani, és nem azt, akinek mutatod magad. Ő nem a hamis, 

hanem a valódi énedet szeretné megáldani.  

 

Jézus arca 

Isten az alapján fogad el bennünket, akik vagyunk és nem az alapján, 

amit teszünk. Értékünk és identitásunk Krisztusban található, nem a 
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teljesítményünkben. Abban, amit Jézus tett.  Ahhoz, hogy a hitünk 

növekedjen és erősödjön a mostani, kritikusan nehéz napokban, tudnunk 

kell:  

 Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése 

előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.  Előre el 

is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és 

tetszése szerint… (Efézus 1:4-5) 

 

 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus 

Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. 

(Róma 8:1) 

Azoknak nincs kárhoztatásuk, akik Krisztusban vannak, és nem 

azoknak, akik imitálják, utánozzák Krisztust vagy a szenteket a 

gyülekezetben. Úgy jössz hozzá, hogy lemondasz a színlelésről, a saját 

megoldásaidról, hitetlenségedről és önigazultságodról? Úgy jöjj hozzá, 

ahogy vagy: gyengén, elesetten és készen arra, hogy meghalj! Ne 

(látszat)szentségedet, engedelmességedet és teljesítményeidet hozd 

Istenhez, mert ő az igazi szívedet akarja és nem a hamisat! Ő úgyis látja 

a valódi lényedet, nem kell magadat rejtegetned. Nála nyugalmat lelsz. 

Ez a nyugalom annak tudata, hogy Isten szeretető szívű, soha nem okoz 

csalódást, soha nem utasít el. A megbocsátása teljes és akadálytalan. Az 

Ő feltétel nélküli (!) elfogadása nyugalom a lelkünknek, a bensőnknek. 

Nem arról van szó, hogy gyere Istenhez, ahogy vagy és maradj úgy, 

ahogy vagy! Mert kettős személyiséggel egy kétélű kardba dőlünk. 

Egyrészt soha nem tudunk bemenni Isten nyugalmába, bizonyosságába, 

biztonságába, másrészt Isten nem lesz képes megváltoztatni bennünket, 

ha nem engedjük Őt belépni a valódi énünkbe. Ha beengedjük, akkor 

meg tud és meg fog változtatni:  

 Ne változtassátok meg magatokat a világban lévő emberek 

hasonlatosságára, hanem engedjetek Istennek, hogy Ő változtassa 

meg a belsőtöket egy új gondolkodásmóddal. Aztán képesek lesztek 
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megérteni és elfogadni Isten akaratát a számotokra. Tudni fogjátok, mi 

jó és kedves számára, és mi a tökéletes. (Róma 12:2)
6
  

 

 Mikor még meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített 

együtt a Krisztussal, (kegyelemből van üdvösségetek!), és vele együtt 

feltámasztott, és a mennyei helyekre ültetett Krisztus Jézusban.  

(Efézus 2:5-6) 

Értsük meg, hogy elfogadott minket, ahogy vagyunk – de Isten nem 

akar abban az állapotban tartani bennünket, ahogy hozzá megyünk, 

hanem jobb emberré, sőt, jó emberré akar tenni a Fiúban. Isten meg 

tudja ezt tenni benned és érted! A kérdés az, hogy magadat akarod-e 

megváltoztatni és maszkot viselve jössz Istenhez, vagy leveszed a 

maszkod, és megengeded Istennek, hogy Ő változtasson meg téged! Ő a 

valódi lényedet szereti és akarja megáldani! Jöjj Istenhez színjáték 

nélkül, az Úr elvégzi benned a tökéletesség munkáját, és eljuttat a 

valódi szentség állapotába! 

 

Szomorú látni, amikor hívők egyik vétekből a másikba esnek: NEM 

MERNEK HINNI abban, hogy az Úr ereje feddhetetlenné tudja tenni 

őket. … Nem szükségszerű, hogy elbukjunk a kísértések között: az Úr 

nemcsak a pokoltól tud megvédeni bennünket, hanem az eleséstől is. 

Nem kell a kísértésnek engedni, hiszen meg van írva: „a bűn nem fog 

uralkodni rajtatok.” (Róma 6:14) Az Úr meg tudja őrizni szentjei lábát 

az eleséstől, és meg is teszi, HA bíznak Őbenne.
7
  

 

 

                                                           
6 Az angol nyelvű Easy to Read-verzió szerint 
7 Spurgeon: Minden kegyelem. – Evangéliumi K., 1992. – 81.p. 
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„ÖRÖMÜNK NEM TELJES…” 

Ezzel a szomorú felütéssel kezdődött egyik kedves ismerősöm 

beszámolója, amely még ennél is tragikusabban folytatódott: „… mert a 

gyermek genetikai rendellenességgel született”. Aligha van ennél 

nagyobb fájdalom egy szülő számára. Itt és most azonban elsősorban a 

címül választott félmondatról szeretnék gondolkodni, a 2020-as év vége 

felé közeledve. Mert ez egy általános, globális érvényű látlelet életünk 

minden boldog pillanatával kapcsolatosan. Lehetetlen ma már 

felhőtlenül örülni az egyre jobban elharapódzó járványok és egyéb 

betegségek, a munkanélküliség, a terrorizmus, a balesetek, háborúk és 

természeti katasztrófák állandó fenyegetettsége árnyékában. Nincs teljes 

öröm a Földön, ha belegondolunk, talán soha nem is volt, mintha Ady 

Endre sora folyamatosan igazolást nyerne: „minden egész eltörött.” 

Pedig az ember veleszületett vágya az öröm teljessége. De hol 

találhatjuk meg? Úgy tűnik, a körülmények ezt lehetetlenné teszik, 

hiszen mindig volt és van ok a sírásra, gyászra, kétségbeesésre. 

Vannak azonban olyan igék, amelyek reménnyel tölthetnek el minket: 

 Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van nálad; a te 

jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. (Zsoltár 16:11) 

 

 Mert a fügefa nem fog virágozni,  

a szőlőkben nem lesz gyümölcs,  

megcsal az olajfa termése,  

a szántóföldek sem teremnek eleséget,  

kipusztul a juh az akolból,  

és nem lesz ökör az istállóban.  

De én örvendezni fogok az Úrban,  

és vigadok az én szabadító Istenemben.  

Az Úr Isten az én erősségem,  

hasonlókká teszi lábaimat a nőstényszarvasokéihoz,  

és az én magas helyeimen járat engem! 

(Habakuk 3:17-19) 
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 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: 

kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. (János 16:24) 

Ezen a bolygón a körülmények az öröm ellen dolgoznak, hiszen még a 

legjobb feltételek közepette sem tudjuk lélekállapotunkat függetleníteni 

a világban zajló folyamatoktól, a félelmet sugalló bizonytalanságtól. 

Egyetlen helyen találunk biztos örömforrást: Istennél, a menny Urának 

jobbján, azaz Jézus Krisztusban. Őbenne elvehetetlen boldogságot 

találunk, hiszen Ő a minden számunkra, még ha nem is vagyunk ezzel 

tisztában. Általa nyertünk üdvösséget. Ez a régies szó, görögül ’szódzó’ 

– nem lehet elégszer elismételni, magában foglalja az öröm teljességét: 

örökkévaló élet, megmentés, szabadítás, gyógyulás, megtartás, 

épségben való megérkezés, biztonság, oltalom, békesség. Mindez a 

miénk Jézusban, ha Ő bennünk élhet. Pál szerint semmi nem szakíthat 

el tőle minket: sem az élet, sem a halál, semmilyen teremtmény, 

semmilyen körülmény el nem választhat Krisztustól. Jézus földi 

pályafutása során lemondott saját öröméről, a mennyei fényességről, 

pompáról, dicsőségről, biztonságról, hogy az összes létező 

életveszélynek kitéve magát, vállalva a legfélelmetesebb halálnemet, 

hazavigyen minket Atyja örökké fennálló országába. Ahol teljes az 

öröm, ha te is ott leszel. De ez az öröm már itt és most elkezdődhet, ha 

szívedbe zárod Őt, aki ott áll az ajtód előtt, és engedélyedre vár, hogy 

belépve békességet teremtsen a fájdalom és a nyugtalanság közepette is. 

Ha átadod magad neki, ha vére megtisztít és megelevenít, 

megtapasztalhatod azt az örömöt, amit soha senki el nem vehet tőled: 

Isten örök szeretettel szeret téged. 

A hit életed hősies bevetése az Istenben való gondtalan bizalomba. Isten 

Jézus Krisztusban mindent kockára tett érted; most szeretné, hogy mi is 

mindent kockára tegyünk benne való odaadó bizalommal.
8
 

 

                                                           
8 Chambers, Oswald: Krisztus mindenek felett. – Evangéliumi Im., 1971. – 131. p. 


