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AZ IGAZI KERESZTÉNY 

David Clayton 

Az élet célja 

Mihelyt egy beszélgetés során kiderül, hogy keresztény vagyok, rögtön 

szembesülök a kérdéssel, hogy melyik felekezethez is tartozom valójában. 

Az egyszerű válasz, „keresztény vagyok”, azonban többnyire nem 

bizonyul kielégítőnek, egyszerűen lehetetlen nem tartozni valamiféle 

konkrét felekezethez. Egyszerre szórakoztató és elszomorító, hogy a 

hagyományos nézetek milyen mélyen gyökereznek az emberek 

gondolkodásában, és hogy ez milyen mértékben megzavarja a tiszta látást 

a kereszténység lényegét tekintve. Másfelől találkozom olyanokkal, akik 

határozottan megtagadják önmagukra nézve a „keresztény” jelzőt, és 

helyette hívőnek, tanítványnak nevezik magukat, mert meg vannak 

győződve arról, hogy a „keresztény” címke negatív jelentéstartalmat 

hordoz. 

A név 

Sem az apostolok, sem a korai egyház tagjai között nem találunk 

olyanokat, akik önmagukat vagy csoportjukat bármilyen névvel illették 

volna; úgy tűnik, ez nem volt fontos számukra. Üzenetük nem egy 

bizonyos vallási szervezetre vagy önmagukra irányult, hanem 

kizárólagosan Krisztust és az ő királyságát hirdették. Küldetésük lényege 

Krisztus felmagasztalása, nevének hirdetése volt az egész világ számára. 

Úgy tűnik, hogy a tanítványok némelykor úgy hivatkoztak önmagukra, 

mint „az út” (Cselekedetek 9:2; 19:9.23). Ez azonban nem egy név volt, 

amivel magukat illették, inkább leírása annak, hogy mit hisznek azok, akik 

ezen az úton szolgálják Istent. Tehát leíró, nem pedig azonosító 

kifejezésről van szó.  

Legelőször Antókhiában nevezték a hívőket keresztényeknek: 

 Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a 

gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig 

Antiókhiában nevezték először keresztényeknek. (Cselekedetek 11:26)  
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Úgy tűnik, hogy az antiókhiai lakosság nevezte először így a hívőket és 

könnyű megérteni, miért. Mindig és mindenütt Krisztusról beszéltek, ő állt 

életük középpontjában. Függetlenül attól, hogy gúnynév volt-e, vagy így 

különböztették meg őket másoktól, a név rajtuk ragadt, és mindazok 

elfogadták, akik hittek Jézusban. A „keresztény” név tehát megmaradt, és 

olyan kitüntetéssé vált, amelyet Krisztus követői minden korban büszkén 

viseltek. Jakab apostol hasonló vonatkozásban említi: 

 Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? 

(Jakab 2:7) 

E név az idők folyamán állandósult és Krisztus követői 2000 éven át 

viselték. Noha időközben számtalan különböző felekezet jött létre, e 

csoportok elnevezései gyakran elterelik a figyelmet az elsődleges 

üzenetről, magáról Krisztusról. Ehelyett bizonyos kiemelt tantételekre 

vagy személyekre összpontosítanak, úgymint baptisták, metodisták, 

lutheránusok, presbiteriánusok, hetednapi adventisták stb. E rendkívüli 

sokféleség mellett, amikor mindegyik csoport kereszténynek vallja magát, 

felmerül a kérdés, ki az igazi keresztény?  

A keresztény, mint hívő ember 

Ahogy korábban említettük, a hívőket nevezték eredetileg kereszténynek, 

egyszerű, Krisztus-központú gondolkodásmódjuk miatt, de egyértelmű, 

hogy nem az tesz valakit kereszténnyé, ha egyszerűen csak beszél Őróla. 

Ezt nagyon jól példázza az alábbi történet:  

 Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, 

hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. 

Így szóltak: Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet! Egy 

Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így 

válaszolt nekik: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az 

ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és 

föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a 

házból. (Cselekedetek 19:13-16)  
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Mivel a keresztények Krisztus nevét hívják segítségül, és folyamatosan 

Őreá összpontosul a figyelmük, többről van szó, mint egyszerűen csak 

emlegetni Őt:  

 az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de 

leginkább a hívőknek. (1Timótheus 4:10)  

Természetesen Krisztus Szkéva fiaiért is meghalt. Isten minden ember 

üdvözítője, tehát nekik is, de főként azoknak, akik hisznek Őbenne. Van a 

kapcsolatnak egy szintje, amely messze meghaladja a „keresztény” címkét, 

és CSAK azoknak van benne része, akik hisznek; ők tapasztalhatják meg 

ezt a kiváltságos viszonyt. Rendkívül fontos megérteni ennek a hitnek a 

lényegét, mert tömegek ringatják magukat abba az illúzióba, hogy mivel 

valamiféle felekezet tagjai, és van bizonyos ismeretük Jézusra és a 

kereszténységre vonatkozóan, ez elegendő ahhoz, hogy Krisztus 

családjába tartozzanak és üdvösséget nyerjenek. Ez a borzalmas 

megtévesztés sírást, jajgatást és fogcsikorgatást eredményez azon a napon, 

amikor Krisztus elválasztja a juhokat a kecskéktől.  

 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten 

feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy 

megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. (Róma 10:9)  

Szkéva fiai teljesítették ugyan a vers első részét, megvallották szavaikkal 

Jézus nevét, de szívükben nem hittek Őbenne, életüket nem kapcsolták 

össze Ővele. Mindig katasztrófához vezet, ha az emberek használják az Úr 

nevét, de nem hisznek benne lelkük mélyén. 

A keresztény tapasztalat legfontosabb eleme a Krisztusban való hit. Bárki 

szájára veheti Jézus nevét, de csak egy keresztény tapasztalhatja meg 

ennek lényegét. Természetesen a hit jóval több, mint intellektuális ismeret. 

Ahogy Jakab írja, az ördögök is hisznek Istenben (Jakab 2:19), de ez 

semmilyen eredménnyel nem jár, kivéve, hogy rettegnek tőle. Sokan, akik 

Krisztus nevét segítségül hívják, alig járnak jobban, mint a démonok, mert 

hitük csupán félelembe torkolló ismeret, nem pedig szereteten és bizalmon 

alapuló kapcsolat. Az igazi hit eredménye azonban az, hogy a keresztény 

Krisztus szolgálatára szenteli az életét, Krisztus az állandó témája, és 

szereti, tiszteli Istent és az ő Fiát.  
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A létfontosságú elem 

Azonban még ennél is többről van szó: Jézus nevének segítségül hívása és 

a belé vetett hit üdvösséget eredményez. Ezen túlmenően van még egy 

összetevője a kereszténységnek, ami a legfontosabb: 

 Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, 

üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a 

megígért szent szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon 

népét az ő dicsőségének magasztalására. (Efézus 1:13-14) 

 

 Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. (Róma 8:14) 

Fontos, hogy segítségül hívjuk Krisztus nevét, lényeges, hogy valóban 

higgyünk benne, és teljesen átadjuk magunkat neki. Mindazonáltal nem 

ezek a leglényegesebb elemek. A kereszténység központi eleme az, amit 

Isten tesz értünk, nem a mi vallástételünk, vagy hitünk gyakorlása. Mi 

képtelenek vagyunk önmagunkat megváltoztatni, hitünk csupán arra 

szolgál, hogy Istennek ajtót nyisson, aki valódi Krisztus-követővé 

változtathat minket. A szent szellem ajándéka Krisztus élete, amelyet a 

hívő elnyer; ez az a kulcselem, amely az elméleti hívőt Isten 

újjászületett gyermekévé teszi: miután valaki hívő lett, Isten az ígéret 

szellemével megpecsételi őt.  

A sorrend 

Az apostolok, Péter és János a templom Ékes kapujánál meggyógyítottak 

egy béna embert. Amikor az emberek összesereglettek a csoda láttán-

hallatán, Péter prédikálni kezdett nekik és elmagyarázta a folyamatot, 

amelynek során bárki kereszténnyé, azaz Jézus követőjévé lehet és 

üdvösséget nyerhet. Figyeljük meg a sorrendet: 

 Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a 

ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit 

Messiásul rendelt nektek. (Cselekedetek 3:19) 

Ez alapján a következő fölcserélhetetlen és nélkülözhetetlen lépések 

vezetnek az üdvösséghez: 
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1. Az ige hallása 

2. Hitre jutás 

3. Bűnbánat 

4. Megtérés 

5. A szent szellem elnyerése 

Hallás és hit 

Lehetetlen Istenhez térni, amíg nem hallunk róla, a megtéréshez szükség 

van bizonyos információkra Istenről és Krisztusról. Egyes esetekben 

olvasmányélmény, máskor egy beszélgetés, néha álom vagy látomás – de 

mindenképpen valamifajta hallás útján szerzett tudás vezet a hit 

ébredéséhez. Az idézett esetben Péter beszéde vezetett a bizalom 

megszületéséhez.  

Bűnbánat 

A hit bűnbánathoz vezet, ami egyfajta mély szomorúság az elveszett 

állapot felett, egyben vágyakozás a jobb élet után. Gyakran szűk 

értelemben használják ezt a kifejezést, mint egy konkrét rossz cselekedet 

megbánása, és ez is igaz; azonban sokan nem konkrét bűnös tettek 

következtében jönnek Krisztushoz, hanem mert egyszerűen szűkségét 

érzik annak, hogy valaki átvegye az irányítást az életük felett 

elveszettségük és gyengeségük okán. A bűnbánat lényege saját helyzetem, 

reménytelen állapotom és „képtelenségem” felismerése, az efelett érzett 

őszinte bánat.  

Megtérés 

Szó szerint irányváltásról van szó. E pontig az illető úgy élte az életét, 

ahogy neki jónak tűnt, de most, felismerve és bánva gyengeségét és 

segítségre szoruló állapotát, megváltoztatja élete irányultságát. Ahelyett, 

hogy önmagára összpontosítana, Jézusra irányítja figyelmét, megfordul az 

úton és elindul az ellenkező irányba. Ez a megtérés, a gondolkodásmód 

megváltozása. E lépéseket az illető személy teszi meg. Annak ellenére, 

hogy nyilvánvalóan Isten szelleme munkálkodott már eddig is a szívében, 

érte és vele együtt könyörögve, ezek a lépések nagymértékben az egyén 

saját hozzájárulásán, döntésein múlnak. Azonban a kereszténnyé válás 
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végső fázisa, amely Isten műve, ezektől gyökeresen különbözik, és az 

üdvösség kulcselemét jelenti. 

A szent szellem elnyerése 

Az utolsó lépcső Isten szellemének elnyerése. Mit kell tennünk 

személyesen ezért? Miután egy ember hinni kezd Jézusban, megbánta 

bűnös állapotát és megtért Krisztushoz, képtelen többet tenni. E ponton, 

Isten szava szerint, megkapja a szent szellem ajándékát, mely Isten 

pecsétje, ami kifejezi, hogy az illető Őhozzá tartozik, és fiává vagy 

leányává lett.  

 Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 

mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok 

a szent szellem ajándékát. (Cselekedetek 2:38) 

 

 És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a szent szellem, 

úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. (Cselekedetek 19:6) 

 Vezetés vagy születés?   

Hangsúlyoznunk kell egy nagyon fontos különbséget: lényeges eltérés 

van a szellem általi vezetés és a szellem általi születés között.  Pál azt 

mondja, hogy akiket Isten szelleme vezet-vezérel, azok Isten gyermekei. 

Ha azonban megvizsgáljuk a keresztény ember és a szent szellem 

viszonyát, akkor láthatjuk, hogy jóval többről van szó, mint egyszerű 

vezetésről. Maga Pál is világosan ezt tanítja. A Bibliában számos olyan 

eset van, amikor a szent szellem olyan embereket vezet egy-egy konkrét 

helyzetben, akik nem születtek újjá a szent szellem által. Ott van például 

Kornéliusz, akit Isten irányított abban, hogy Pétert elhívassa magához, és 

útba igazítást nyerjen az evangélium ösvényén. Akkor még nem hallott 

Jézusról, és nem nyerte el Isten szellemét sem. Még nem született újjá. A 

szellem vezetése azt jelenti, hogy általa Isten befolyásolja az illető életét, 

és egy bizonyos útra vezeti. Ez bizonyosan igaz azokra, akik újjászülettek 

vagy másodszor is megszülettek Isten szelleme által – esetükben azonban 

sokkal többről van szó.  
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A szellemtől született ember szelleme a szó szoros értelmében egyesült 

Isten szellemével. Ez nem csupán képes beszéd, hanem valóságos történés. 

Isten szelleme Isten lényének valóságos része, és az újjászületés során az 

ember szelleme egyesül, összekapcsolódik Isten szellemével. E tapasztalat 

valósága igen gyakran megmutatkozik, megmutatkozott, különösen a korai 

kereszténység idején – gyakran természetfeletti jelenségek kísérték a szent 

szellem befogadását, bizonyítva, hogy nem csupán a gondolkodásmód 

változik, nem csupán egy intellektuális vagy érzelmi élményről van szó, 

hanem ténylegesen és valóságosan az emberi szellem egyesül az isteni 

szellemmel és képességekkel. Az újjászületettek olyan nyelveken 

szólaltak meg, amelyeket soha nem tanultak, látomásaik voltak, prófétai 

szavakat mondtak, csodákat tettek. Ez nem egyszerűen a szellem vezetése 

volt, hanem Isten szellemének olyan szó szerinti beépülése történt meg, 

hogy Isten kinyilváníthatta jelenlétét és erejét rajtuk keresztül. 

 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem szellem szerint, ha Isten 

szelleme lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus szelleme, az nem az övé. 

(Róma 8:9) 

 

 Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, 

hogy Jézus Krisztus bennetek van? (2Korinthus 13:5) 

Ez a kereszténység igazi ismérve, ez az azonosító elem, az egyetlen dolog, 

ami egy keresztényt a többi embertől megkülönbözteti, és egyben Isten 

családjának tagjává teszi. 

A különbség 

Ezért nem lehet az igazi kereszténységet más vallásokkal összehasonlítani. 

Minden egyéb vallás arra az eszmére összpontosít, hogy ha kellő 

önfegyelmet tanúsítunk, és elegendő erőfeszítést teszünk, akkor 

javíthatunk önmagunkon és végül elég jóvá leszünk ahhoz, hogy Isten örök 

életet ajándékozzon nekünk.  E vallások az erkölcsre, az önfejlesztésre, az 

emberi képességekre stb. alapoznak, de az igazi kereszténység nem az 

ember öngyarapító erőfeszítésein nyugszik, hanem azon a csodálatos 

átalakuláson, ami egy emberben végbemegy, amikor átadja önmagát és 

befogadja Krisztust. Az élet befogadásán alapul, arra a valóságra 
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összpontosít, hogy Krisztus saját szellemét osztja meg velünk, és ilyen 

értelemben megváltoztatja az eredeti természetünket, újjáteremt minket 

saját szellemi képmására, belülről alakít át csodája révén.  

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

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

 

 A szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, 

szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Galata 5:22)  

 

 mert az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus 

Jézusban a bűn és a halál törvényétől. (Róma 8:2) 

Az újjászületés tehát nem emberi erőfeszítés, hanem isteni csoda 

eredménye! 

 A választás ereje 

Természetesen, ha az ember újjászületik, Isten nem fosztja meg a választás 

lehetőségétől. Még mindig szembe kell néznie a kísértésekkel, még mindig 

van fizikai teste a vele született hajlamokkal, az évek során kialakult 

szokásrendszerével. A változást az jelenti, hogy szelleme egyesült Krisztus 

szellemével, és ez teljesen új hozzáállást kínál az élethez. Céljai, vágyai, 

szándékai, perspektívái különböznek a korábbiaktól, és most olyan 

szellemi erővel rendelkezik, amely képessé teszi őt fizikai, testi 

kívánságai legyőzésére, és arra, hogy minden gyengeségét a benne lévő 

új szellem révén ellenőrzés alá vonja.  

A kereszténynek mégis van hatalma és lehetősége választani, ezt Isten soha 

nem vonja meg az embertől. A győzelmes élet továbbra is döntésekkel jár, 

és bár újjászülettünk, nagyon is van beleszólásunk abba, hogy pillanatról 

pillanatra hogyan él és működik életünkben a szent szellem által maga 

Krisztus. Ezért tartalmaz az Újszövetség rengeteg, keresztényeknek szóló 

tanácsot arra nézve, hogyan válasszanak, hogy jó döntéseket hozzanak. Bár 

új természetet nyertünk, még mindig lehetséges ezen krisztusi természet 

ellenében cselekedni. A korinthusi keresztények meglehetősen 

összezavarodtak ebben a vonatkozásban, ezért aztán többféle, egyáltalán 

nem keresztény viselkedésmód harapódzott el körükben. Pál szigorúan 
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megrótta őket, és figyelmeztette a helyes választás felelősségére, illetve 

emlékeztette őket, hogy többé nem önmaguknak élnek.  

 Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő szent szellem 

temploma, amit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert 

áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben!  

(1Korinthus 6:19-20) 

 

 Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent 

Isten dicsőségére tegyetek! (1Korinthus 10:31) 

A hamisítványok 

Azt hiszem, érthető, hogy a hamis kereszténység uralma manapság valódi 

kihívássá teszi számunkra kereszténynek nevezni magunkat. De milyen 

más nevet választhatnánk? Soha nem volt olyan idő a kereszténység 

története során, amikor ne lettek volna hamis tanítványok, akik szégyent 

hoztak a közösségre. Ez már Jézus kicsiny nyája körében elkezdődött, 

amikor Júdás is Krisztus követőjének vallotta magát. Istent nem lepi meg 

a farkasok jelenléte a bárányok között, és erről már a kezdetektől tudósított 

az ige: 

 Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa ahhoz 

az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek 

aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment.  

(Máté 13:24-25) 

 

 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 

Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 

Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te 

nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a 

te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem 

ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! (Máté 7:21-23) 

A hamis tanítványok jelenléte Krisztus közösségében nem indok 

önazonosságunk megváltoztatására. Isten királysága az ő királysága a 

konkoly jelenléte ellenére is, és továbbra is Krisztus teste. Természetesen 

a megtisztításra szükség van, de az Úr megígérte, hogy Ő maga végzi el 
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ezt a megtisztítást; de addig is keresztények vagyunk, és büszkén 

viselhetjük ezt a nemes, becses nevet.  

 Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején 

szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, 

és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe! (Máté 13:30) 

Tudd, ki vagy! 

Divatos manapság az „identitásválság” kifejezést használni, ami azok 

zavartságára utal, akik bizonytalanok önnön kilétüket illetően. Ez jól 

jellemzi azon hívők állapotát, akik úgy érzik, meg kell tagadniuk a 

keresztény nevet. De mások viselkedése miatt tagadnám meg 

önazonosságomat? Amennyiben egy felekezethez, klubhoz, szervezethez 

tartozom, akkor egyetértek – amennyiben a csoport viselkedése 

veszélyezteti a hírnevemet, akkor nem akarok közéjük tartozni, nem 

akarom, hogy mások megítéljenek engem mások tettei miatt. Hiszen még 

mindig igaz, hogy „madarat tolláról, embert barátjáról” ismerünk meg. 

Amennyiben egy csoport viselkedése vagy hite nem áll összhangban az 

értékrendemmel, akkor van okom elszakadni tőlük, és nem azonosulni 

többé velük, függetlenül attól, milyen nevet viselnek.  

Ha azonban valaki egy család tagja lesz, nem olyan könnyű megszabadulni 

az identitásától. A hitelesítő adatok, amelyek családtaggá tesznek, nem 

írhatók felül egyszerű névváltoztatással. A családi önazonosság magában 

foglalja a közös fizikai jellemzőket, a genetikai örökséget, amely külső és 

belső hasonlóságot eredményez. Még ha valaki meg is változtatja a nevét, 

haláláig magán viseli a családi jegyeket, képtelen tőlük megszabadulni.   

Ezért lehetetlen, hogy a keresztény megszűnjön keresztény lenni pusztán 

névváltoztatás révén. Aki kereszténnyé lesz, újjászületik, megkapja 

Krisztus szellemét és ezáltal beleszületik Isten családjába. Új identitást 

kap, de ez azon az életen alapul, amit elnyert, amit birtokol, ez pedig nem 

csupán egy címke. A keresztény identitás elvesztése érdekében nem elég 

kijelenteni, hogy „nem tekintem többé kereszténynek magam”. 

Kifejezetten meg kell tagadni Krisztust és a szent szellemet, és vissza kell 

térni a Sátán szolgálatába.  
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Látható, hogy a „keresztény” szó több mint egy felekezeti címke. Egyetlen 

személyre összpontosít: Jézus Krisztusra. Valahányszor e szót használják, 

Krisztus mindig ott van valahol a háttérben, az emberek az említés hatására 

megemlékeznek róla, és függetlenül attól, hogy szégyent hoznak rá vagy 

megdicsőítik viselkedésükkel, nem lehet szemet hunyni annak valósága 

felett, hogy már maga a név Jézusra tereli a figyelmet. Ezért hát viselje 

bátran minden őszinte hívő a keresztény nevet! 

 Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jóakaratból 

hirdetik Krisztust: ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium 

védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel 

hirdetik Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem 

fogságomban. De mit számít ez? Az a fontos, hogy bármilyen módon, akár 

színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. 

Sőt még inkább örülni fogok. (Filippi 1:15-18) 

Sok gondosan megfogalmazott név hívja fel a figyelmet egy-egy személyre 

vagy intézményre. A keresztények között például ott vannak a Jehova 

tanúi, a római katolikusok, a pünkösdisták, a metodisták és még 

milliónyian. Gondolkodjunk el ezeken a neveken és azon, mi jut eszünkbe 

róluk! Ezek egyike sem emlékeztet engem igazán arra a személyre, aki 

megmentett a bűnből. Mindegyik az adott felekezet alapítójára vagy egy 

speciális tantételére tereli a figyelmet. De valóban ez az alapja a hitünknek? 

A „keresztény” jelző – az Atya személye mellett – arra a lényre mutat, 

akinek figyelmünk, imádatunk, tiszteletünk és dicsőítésünk 

középpontjában kell állnia. Ez az a név, amelyet megbecsüléssel és 

büszkeséggel viselhetünk, és sohasem tagadhatjuk meg, bármennyien 

becsmérlik is.   

 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet 

adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére 

minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden 

nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.  

(Filippi 2:9-11) 

* 
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AZ ÉLET CÉLJA 

David Clayton 

Isten némasága és a hit 

Isten látszólagos hallgatása minden korban nagy kihívás volt a 

keresztények és a hívők számára. Gyakran felteszem magamnak a kérdést, 

vajon Isten miért burkolózik hallgatásba időről időre? Úgy tűnik 

számomra, hogy sok problémát megoldana, ha Isten láthatóbb és 

hallhatóbb lenne. Sokszor azt kívánom, bárcsak néha megmutatná arcát, 

vagy szólna hallható módon, mert ez megerősítené a saját és a körülöttem 

élők hitét.     

Egyik keresztény ismerősöm elmesélte, hogyan lett szombatünneplő. Épp 

egy szombati napon munkába menet hirtelen egy hangot hallott a feje 

felett, az egyik fáról: „Emlékezz, a szombatnap szent!” Felnézett, de nem 

látott senkit. Arra a következtetésre jutott, hogy maga Isten szólt hozzá, és 

ez volt az első lépés, hogy a szombati nyugalmat a továbbiakban megtartsa.  

Az egyetlen, hasonlónak tekinthető tapasztalatom keresztény életem 

kezdetére tehető. Szokásommá lett hajnali négykor felkelni, hogy 

imádkozhassak. Minden reggel pontban négy órakor felébredtem, mindig 

óra nélkül. Néha csak kipattant a szemem, és a vekkerre tekintve láttam, 

hogy hajszálpontosan négy óra van. Egyszer-kétszer, még alvás közben, 

biztos voltam benne, hogy valaki a nevemen szólított. Azt hittem, a 

feleségem az, de aztán láttam, hogy mélyen alszik mellettem. 

„Természetesen” pontosan négy óra volt. És legalább háromszor arra 

ébredtem, hogy dörömbölnek a hálószoba ajtaján, de olyan hangosan, hogy 

arra az egész háznak fel kell volna kelnie. Minden alkalommal kiugrottam 

az ágyból, a házban mély csend honolt – de pontosan négy óra volt. Tehát 

bizonyos értelemben mondhatnám, hogy hallottam Isten szólítását, de éber 

állapotban még soha nem szólt hozzám. Néha még mindig felteszem a 

kérdést: „Istenem, miért vagy ennyire hallgatag?” 

Minél több tapasztalatban van azonban részem keresztény életem során, 

annál inkább értem, igenis súlyos oka van annak, hogy Isten a hit útján 

vezeti gyermekeit. A hitnek akkora jelentősége van a keresztény életben, 

hogy Isten elfátyolozta arcát, elhalkította hangját, hogy gyermekei hit 
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nélkül ne tudjanak hozzá eljutni.  Ennek megértése sokat segít, mert amikor 

valóban kritikus helyzeteken megyünk át, amikor úgy tűnik, hogy Isten épp 

akkor hagyott el, amikor a legnagyobb szükségem volna rá, életbevágóan 

fontos, hogy emlékezzem. Legfájdalmasabb tapasztalatom a bátyám halála 

volt. A szüleim elvesztése nem volt ennyire kritikus, mert idősek voltak, 

és ez az élet jelenlegi rendje. A bátyám halálát sokkal nehezebb 

feldolgozni, mert azt hittem, Isten közbelép és ő nem hal bele a 

betegségébe, mégsem így történt. Azonban az eset segített megérteni a hit 

jelentőségét. Ha keresztényként soha nincsenek próbák, szükség lenne 

egyáltalán a hitre? Szükség volna hitre, ha nincsenek tűzön és vízen át 

vezető próbák?   

A bibliai hit 

Sok izgalmas bibliai történettel találkozunk, amelyek bemutatják, hogyan 

győztek emberek hit által a próbák közepette, és hogyan ragyogott hitük a 

nehézségek közepette. Jób szenvedései, Ábrahám áldozata Mórija hegyén, 

Dávid harca az oroszlánnal, a medvével, majd a filiszteussal, Jonathán 

küzdelme a filiszteusokkal, Sidrák, Misák, Abednégó a tüzes kemencében, 

Jézus a kereszten.  E lenyűgöző történetek szereplői mind azt tapasztalták, 

hogy Isten látszólag néma és elfordította tőlük arcát, megengedve, hogy a 

legnagyobb veszéllyel, a legnagyobb megpróbáltatásokkal nézzenek 

szembe; ennek ellenére, a legtöbb esetben győztek. Még ha nem is 

történtek csodák, és a szereplők szenvedtek vagy akár meg is haltak, 

elszántságuk és Istenbe vetett hitük láttán eláll a lélegzetünk. Jézus 

meghalt, Pált lefejezték, Jakabot lefejezték, Pétert fejjel lefelé feszítették 

keresztre, Ézsaiást egy üreges fatörzsben fűrészelték ketté, Jeremiást 

leszúrták – ezek az események azt bizonyítják, hogy a hit nem minden 

esetben menti meg az életedet. Ennek ellenére tudom, hogy van néhány 

alapvető ok, melyek miatt fontos, hogy életünk alapja a hit legyen. 

Megkísérlek néhány választ adni erre a keresztény tapasztalatot érintő nagy 

kérdésre.  

A Covid19-járvány kellős közepén vagyunk. Elveszítettem egy 

nagynénémet és egy unokahúgomat a vírus miatt, a saját egészségem miatt 

azonban nem aggódok túlságosan. Ha bemegyek a városba vásárolni vagy 

banki ügyeket intézni, viselem a maszkot, mert kötelező. Azonban hiszem, 
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hogy amennyiben elkapom a betegséget, fel fogok épülni, de ha mégsem, 

ez sem probléma, mert tudom, nem a szerencsén múlik a sorsom, és nem 

halálfélelemben töltöm napjaimat. Hiszem, hogy mivel az életem Isten 

kezében van, ha az egész világ kipusztulna is, én élni fogok. Csak akkor 

halok meg, ha Isten úgy gondolja, ideje megpihennem. Szükségünk van 

erre a bizonyosságra, és nem szükséges a világhoz hasonlóan rettegve 

tengődni.  

Látható, hogy közeledik világunk vége, és olyan változások állnak be, 

amelyek a fenevad bélyegét kényszerítik majd a világra, amely nélkül nem 

lehet majd sem venni, sem eladni, állásban maradni, enni és inni, 

lakóhelyünkön maradni stb. Bíznunk kell mennyei Atyánkban, most kell 

kérnünk tőle hitet és bizalmat. A hit a keresztény lét legfontosabb 

alkotóeleme. Soha nem tudjuk betölteni a célt, amelyre teremtettünk, ha 

nem hiszünk Istenben. Ezért vizsgáljuk meg, hogy mi is az élet igazi célja, 

mert ennek megértése az első lépés a világgal való helyes viszony felé.  

A szeretet és a parancsolatok 

A végkövetkeztetés: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez 

minden embernek kötelessége! (Prédikátor 12:13) 

Ez az ige azt sugallja, hogy nincs más életcél, mint megtartani Isten 

parancsolatait. Ez jól hangzik, de nézzük meg ezt kicsit közelebbről! A 

szöveg igaz, de talán csak egy bizonyos időszakra vonatkozott, nem mára 

– talán Isten mégis többre hívott minket, mint ami itt kifejezésre jut. 

Sokan tartanak háziállatokat, kis kedvenceket és szeretik, gyakran 

egyenesen „imádják” őket. Miért? Mi a célja az állattartásnak? Némelyek 

még meg is tanítják őket bizonyos trükkökre vagy „pitizésre” evés előtt. A 

tanítás célja lehet a mások előtti dicsekvés is, de az is, hogy az állatok 

engedelmességet tanuljanak, elfogadható módon viselkedjenek. Mindig 

van valami cél a betanítás mögött. De mi az elsődleges célja a kedvencek 

beszerzésének? 

Mi volna, ha valaki azt mondaná, „hiszem, hogy minden kutyának 

várakoznia kell evés előtt”. Értelmes dolog csak azért megvenni két kutyát, 

hogy megtanítsuk őket arra, hogy várjanak evés előtt? Mi célja a kutyák 

megvételének? Csak az, hogy szabályokra tanítsuk őket? Természetesen 
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nem! A kutyák nem a szabályok miatt vannak, a szabályok vannak a kutyák 

miatt. Sokan hasonlót feltételeznek Istennel kapcsolatban is: azért 

teremtette az emberiséget, hogy bizonyos szabályokat betartsunk, mintha 

a szabályok lennének az univerzumban az isteni akarat legfontosabb 

szempontjai.    

Jézus ugyanezzel az érveléssel találkozott a farizeusok között is. Úgy tűnt, 

szerintük az élet egyetlen célja a szabályok megtartása, és Isten a szabályok 

védelmére hívta el a zsidókat, akik csupán a törvénytartás céljából léteztek. 

Jézus azonban helyretette a dolgot: A szombat lett az emberért, és nem a 

szombat az emberért. (Márk 2:27) A farizeusok nagyobb figyelmet 

szenteltek a szombatnak, mint az embernek. Mintha valahol a 

világegyetemben létezett volna egy ’szombat’ nevű fogalom, és mint 

legfontosabb, Isten azon gondolkodott, hogyan is tudná felmagasztalni a 

szombatot, ezért arra az ötletre jutott, hogy megteremti az embereket a 

szombatimádat érdekében. Tehát a szombat a legfontosabb dolog, az 

emberek csupán eszközök annak megdicsőítésére… A hívők jó része még 

ma is azt hiszi, hogy a törvény betartása céljából született. Isten őrizzen! 

Ennyit érne az életem?   

Mások másként érvelnek. Azt gondolják, örök életre születtek. Ez azt 

jelenti, hogy azért kaptak életet, hogy életet keressenek. Elsődleges céljuk 

az örök élet elnyerése, gyakran a parancsolatok megtartása révén. De mit 

akar Isten valójában tőlünk? Ez a nagy és igazi kérdés. A Biblia szerint: 

Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és 

a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból és 

kívánságod szerint lett és teremtetett. (Jelenések 4:11)  

Igazi helyed az életben 

Ezek szerint a teremtés igazi indoka Isten saját dicsősége és öröme lett 

volna? Mintha Isten az öndicsőítés megszállottja lenne…   

Philip Keller Egy juhászkutya leckéi c. könyvében olvastam a 

következőket: egy városi család ajándékba kapott egy kiskutyát, aki 

azonban állandó kellemetlenséget okozott számukra – üldözte az autókat, 

a házban mindent széttépett, teljesen hiperaktív módon viselkedett. 

Mindent megpróbáltak, de nem tudták az ebet az elfogadható viselkedésre 
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megtanítani. Egyik nap látogatójuk érkezett, akinek meséltek 

megpróbáltatásaikról, s a férfi megkérdezte, elviheti-e magával az állatot. 

Természetesen boldogok voltak, hogy megszabadulnak tőle. Kiderült, 

hogy az illető pásztor, és azonnal felismerte, hogy egy border collie az 

illető eb, vagyis egy juhászkutyáról van szó. Elvitte magával a farmjára, 

hiszen tudta, hogy nem városi kedvencnek született, hanem 

munkakutyának. Amikor a kölyök először meglátta a birkákat, hirtelen 

mintha igazán életre kelt volna, és végül a pásztor legjobb terelőkutyája 

lett. Valósággal megelevenedett, mert megtalálta életelemét, megtalálta 

élete célját és értelmét.  

Hozzá hasonlóan mi sem érthetjük meg életünk célját, és élvezhetjük igazi 

örömét, kiteljesedését és békességét, amíg nem vagyunk a helyünkön. 

Ezért kell Istennek életünk középpontjában lennie. Isten nem saját 

boldogságát keresi, amikor azt követeli tőlünk, hogy összpontosítsunk rá, 

nem megszállottja önmagának. Saját érdekünk, hogy istenközpontúak 

legyünk, mert nem leszünk igazán boldogok mindaddig, amíg nem 

fordulunk Őhozzá, és meg nem találjuk a célt, amire teremtettünk – az 

Istennel való közösséget.   

Az evangélium, azaz az örömhír igazi alapja, hogy a világegyetem Istene 

a szeretet Istene, és jobban szeret téged, mintsem felfoghatnád. Mindegy, 

hogy még „bűnös” vagy, mindegy, hogy még nem fogadtad el Krisztust, e 

szeretet megértése fordítja az embert Isten felé. Másként miért is bánná 

meg valaki a bűneit? Miért is térne egy bűnös egy zsarnoknak tartott 

istenséghez? Az örömhír kezdete az a jó hír, hogy Isten szeret, s ezután 

kezdi el bárki is saját helyét keresni Istennél. Ez az élet elsődleges 

fontosságú célja.  

Képzeljük el a házasságot a lehető legtisztább formában! Két ember együtt 

akarja leélni az életét, mert egymásban megtalálták azt a helyet, ahol 

boldogok lehetnek. Önzés lenne azért házasságot kötni, mert anyagi, 

szociális vagy társadalmi haszonnal jár számunkra. Ennek ellenére ez 

megtörténhet, és valószínűleg ez az egyik leggyakoribb oka a mai 

válásoknak. Akik például csak a pénzért házasodnak, el is válhatnak, majd 

még több pénzért újra házasságot kötnek…  
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Öröm Istenben 

A Westminsteri Hitvallás, ami az Anglikán Egyház Rómával való 

szakításakor íródott, körvonalazza az új angol vallás elveit. Arra a 

kérdésre, hogy ’Mi az emberi élet végső célja?’, ez a válasz: ’Az emberi 

élet végső célja Isten dicsőítése és Isten jelenlétének örömteli élvezete 

örökké!’ Több mint lenyűgöző! A legtöbb ember nem foglalná hitébe Isten 

jelenlétének élvezetét. Sokan azt mondanák, hogy örökké szeretnének élni, 

vagy meg akarnak menekülni a pokoltól, vagy jobb emberré akarnak válni. 

Ezt a gondolatot azonban rögzítették a Westminsteri Hitvallásban. A 

szívem dalba fogott ennek olvastán és feltűnt, mennyire összhangban áll 

lelkem legmélyebb vágyakozásával.  

Olyan vallási környezetben nőttem fel, ahol a végső cél a szolgai lét, a 

szolgálattevés volt, ahol úgy tűnt, Isten kedvét leli abban, hogy engedelmes 

kutyákká változtassa alattvalóit. Mintha öröme telne abban, hogy az ’ülj!’ 

vezényszóra az övéi leülnek, az „ugorj!” vezényszóra pedig ugranak.  De 

amikor elolvastam ezt az állítást, ami tükrözte szívem vágyát, elöntött az 

igazság bizonyossága. Ez kell legyen az élet végső célja! Az Ószövetség 

nem tükrözi ezt a felfogást, azonban a zsoltáros kifejezésre juttatja: 

Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem 

hozzád, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor 

mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? (Zsoltárok 42:1-2) Ezek után 

megértettem, miért volt Dávid Isten szíve szerint való ember: mert ismerte 

Istent a formaságokon, szabályokon, rendtartáson túl! Tudta, hogy Isten 

egy szeretetteljes személy. Erre van ma is szükségünk.  

A Westminsteri Hitvallás reformált gondolkodású teológus szerzője így 

folytatja: „Mi általa teremtettünk, és lelkünk nyugtalan, míg nem talál 

Őbenne nyugodalmat.” Isten által, Isten számára készültünk. Az idézett 

kijelentés Istenre mutat. Tehát nem az isteni javakra, nem a tőle kapott 

ajándékokra, nem a kereszténységből származó előnyökre, hanem magára 

Istenre.  

Megtérésem hirtelen történt, szemben sokak tapasztalatával, akik lassú 

növekedést tapasztaltak. Előnyt jelentett, hogy láthattam az éles 

különbséget, mint a nappal és az éjszaka különbségét. Emlékszem, hogy 
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kamaszkoromban menekültem Isten elől. Emlékszem, hogy sok 

megmagyarázhatatlan dolog történt velem. Néha szerettem volna valami 

igazán szépet látni. Mivel közel laktunk a tengerhez, reggelente olykor 

megfigyelhettem a tenger tökéletes mozdulatlanságát, amikor olyan volt, 

mint egy érintetlen üveglap, több száz mérföldre benyúlóan kristálytiszta. 

Vagy megfigyeltem a napkeltét és a naplementét az óceán felett, néha 

pedig az ég leírhatatlanul kék volt, és ilyenkor valami mélységes 

vágyakozás ébredt a lelkemben, vágy valami után, vágy, amit nem tudtam 

megosztani senkivel. Amikor évekkel később átadtam az életemet 

Krisztusnak, soha többé nem éreztem ezt a fajta vágyakozást. Egyszerűen 

eltűnt, mihelyt találkoztam Jézussal, mert Őbenne a lelkem teljességet és 

békességet talált.   

Meg kell értenünk, miért mennek az Istent ismerők dalolva a halálba, miért 

készek kivégzésük előtt kijelenteni, hogy „készen állnak a 

megáldoztatásra…” Nem érdekli őket, annyira boldogok, mintha a 

menyegzőjükre indulnának, békével a szívükben, mosollyal az arcukon. 

Azért, mert megtalálták életük igazi értelmét.  

Ha az egészséget és az életet tekinti valaki az élet értelmének, akkor ezekre 

összpontosít. Ha megbetegszik, elveszíti nyugalmát. Ha az Istentől jövő 

gazdagságot és jólétet keresi valaki, de elszegényedik, azonnal másik isten 

után fog kutatni. A keresztény igazi öröme egy személyben 

összpontosul, nem pedig annak a személynek a javaiban. Az egyik dal 

szerint „a menny a szívemben él…” Valóban, ha megtaláltad Istent, 

megtaláltad a menny igazi örömét és boldogságát. A menny nem az arany 

utcák, a szép házak vagy az örökké tartó élet. Nem! A menny az a személy, 

akit majd szemtől szemben láthatunk. Ez az öröm már ma a miénk lehet, 

ha Jézus az életünk része! Ez az élet kitüntetett célja! Ha Krisztusra 

szegezed a tekintetedet, a többi majd megadatik és a helyére kerül. Jézus 

ezt mondta: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül 

igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (János 17:3) Jeremiás révén 

Isten kiemelte az ő megtalálásának fontosságát, egészen a teljes 

önátadásig, az ő legjobb céljaira: Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha 

teljes szívből kutattok utánam. (Jeremiás 29:13) 
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Istent megtalálni – ez az első és legfontosabb cél. Be kell vallani, ez a cél 

nem olvasható ki rögtön a Biblia első soraiból, olyan, mint egy értékes 

ékkő, amit ki kell bányászni. Ha a szíved nincs a helyén, számtalan 

alternatív célt találhatsz a Bibliában: megtartani a parancsolatokat, 

megmenekedni a pokol tüzétől, terjeszteni az evangéliumot… Mindezek 

jogos okok, azonban mégis mellékes témák. A legalapvetőbb és elsődleges 

cél saját helyed megtalálása. Olvastam valahol: „Isten szívében van egy 

hely számodra!” Ha nem találod meg a helyed, hiányod örökre ott 

marad Isten szívében. Bennünk is van egy istenalakú hiány, amit sem a 

pénz, sem a barátok vagy az anyagi javak, az egészség, még az egyház sem 

tud betölteni. De ha megtaláljuk helyünket Isten szívében és Ő megtalálja 

saját helyét a mi szívünkben, s ha olyan barátokká leszünk, amilyenné 

válnunk kell, akkor máris rendben van minden.  

Gondoljunk a barátságra, a szerelmi viszonyra! Ezek a kereszténység igazi 

elemei. Ne gondold, hogy a hit csupán ilyen vagy olyan tantétel elfogadása 

vagy bizonyos viselkedési minta! Nem, itt a legmélyebb barátságról van 

szó! Amennyiben az a legnagyobb igazság, hogy Isten szeretet, akkor 

fontossá válik, mert személyes szinten érthetjük meg a szeretet mibenlétét. 

Ha tényleg szeretve vagy – a szeretet igazi értelmében –, akkor, még ha 

hibázol is, az a személy továbbra is melletted van, még ha cserbenhagyod 

is őt, még ha mindenki más elítél vagy te ítéled el magadat, ő akkor is ott 

van neked! Ilyen a szeretet. Isten a szeretet. A szeretet kész meghalni 

szeretete tárgyáért.  A Biblia meghatározza Isten jellemének legfőbb 

vonását: Isten szeretet. (1János 4:8) 

Egyszer valakinek feltettem azt a provokatív kérdést, hogy ha Isten a 

szeretet, akkor miért sütögeti az embereket örökké a pokolban. A válasz 

szerint Isten szeretetről alkotott elgondolása más, mint az enyém. Ez 

félelmetes gondolat volt számomra, mert ha képtelen vagyok felfogni, mit 

jelent, amikor Isten azt mondja, szeret engem, akkor mi lesz velem?! Ha 

Isten szeretete egy örökkévalóságon át sütögeti ellenségeit, akkor ez a 

szeretet semmit nem jelent számomra. De lehet, hogy amit gyűlöletnek 

gondolok, az hasonlít valójában Isten szeretetére?! A Biblia azonban 

másfajta istenképet mutat be. Ha Isten Jézus arcáról tükröződő szeretetét 
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szemléljük, az rendkívül vonzó, és ez megkönnyíti a szeretetére adott 

választ, ezért vágyakozni kezdünk barátsága megtapasztalására. 

A nagy küzdelem 

A nagy küzdelem története fölemel minket e bolygóról a mennyig, ahol 

Sátán, korábban Lucifer, fellázadt Isten ellen, és megérthetjük, hogy 

valami történik a világegyetemben, ami túlmutat megváltásunkon. Isten 

lehetőséget ad számunkra részt venni e nagy harcban. Ezért annyira fontos 

az ítélet, és az, hogy hogyan mutatjuk be Istent. Amikor valaki Isten 

barátjává lesz, akkor feltárul előtte az élet második nagy célja is: akkor 

katona lesz az ő hadseregében. Nem csak azért, hogy bemutassa őt, de azért 

is, hogy ellenálljon az ellenségnek, hogy megtámadja az ellenség 

erődítményeit, kiszabadítsa foglyait és átvigye őket az Atya királyságába. 

Atyánk harcban áll, és aki Őt támadja, az engem is támad, mivel szeretem 

Őt. Szívem elkötelezett mennyei Atyám családja iránt. 

E konfliktus során a hitünk próba alá vettetik, hogy Atyám hűsége 

megmutatkozhasson. Ennek tudata jelentősen megkönnyíti a próba 

elviselését. Emlékezzünk Jób történetére, ahol végsősoron az Atya jelleme 

és integritása került támadás alá. Amin Jób keresztülment, az végül Isten 

jellemének és céljainak dicsőségét szolgálta. Tehát amikor az élet nem úgy 

alakul, ahogyan szeretnénk, akkor keresztényként emlékezzünk arra, hogy 

a könnyek völgyében (Zsoltár 84:6) élünk, ahol a szomorúság a napok 

részét képezi. Ki kell tartanunk, el kell viselnünk, mert Atyánk 

királyságának követei vagyunk. Amit Ő tesz, az elősegíti neve 

megdicsőülését és királysága kibontakozását, attól függően, hogyan 

reagálunk, mert hiszen az Ő nevéről neveztetünk.  

 ... mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, 

formáltam és alkottam. (Ésaiás 43:7) 

 

 Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, és az én szolgám, akit 

kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, 

hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz! Én, én 

vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. (Ésaiás 43:10-11) 
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Ne zavarjon meg, ha úgy tűnik, Isten kizárólag tanúinak teremtett minket. 

Gondoljuk át a következőket is: 

 A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, 

azért vontalak magamhoz hűségesen. (Jeremiás 31:3) 

 

 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az 

istenfélőkhöz. (Zsoltár 103:3) 

Isten természetesen önmagunkért szeret minket, másodsorban pedig tanúi 

lehetünk, ahogyan én tanúja vagyok a szüleimnek, a gyermekeim és 

unokáim pedig tanúskodnak mellettem. Bármit is tesznek utódaim, az 

dicsőséget vagy szégyent hoz a családomra. Ezért kéri Isten, hogy éljünk 

bizonyos erkölcsi normák szerint. Életünk bemutatja Atyánk jellemét és 

királyságát, és vonzóvá teszi a külvilág számára. Életmódunk 

méltóságot, fegyelmet és erőt sugározhat – önuralomról tanúskodhat. 

Vessük össze ezt a lehetőséget a világ leggonoszabb lényével, az önuralom 

híján élő férfival… 

Istennel azonban mindenre képesek vagyunk! Nincs semmi, amit ne 

tudnánk megtenni Istennel, aki az életünk és erőnk forrása! Korlátaink 

egyetlen eredője, ha megpróbáljuk saját életünket élni. A legnagyobb 

probléma mi magunk vagyunk: arroganciánk, tanácsot megvető 

beképzeltségünk, az önuralom hiánya. Ha elveszítjük önmagunkat 

Krisztusban, mindent elérhetünk. Élhetünk negyven napig élelem 

nélkül, bármit képesek vagyunk megtanulni és elsajátítani, lemondhatunk 

mindenfajta földi örömről, mert ezek csak akkor jelentenek valamit, ha ÉN 

élek. Ha meghalok Krisztusban, és átadom önmagam az Úrnak, akkor 

mindent képes leszek megtenni érte. Isten ezt mondja: Ti vagytok az én 

tanúim. Azt kéri, hogy éljünk az Ő ereje által egy bizonyos norma szerint 

annak érdekében, hogy naggyá tegyük Istenünket, az egyetlent, akit 

szeretünk és akiért élünk. Ez minket is felemel és naggyá tesz. Az Isten 

királyságáért való küzdelem során azért a királyságért küzdünk, 

amelynek mi is tagjai vagyunk. Istenről tanúskodva önmagunkról is 

bizonyságot teszünk, arról, hogy a menny a mi helyünk, Isten a mi Atyánk, 

Isten országa a mi országunk, Isten ügye a mi ügyünk. Nem Isten 

történetének melléklete, hanem részlete, részesei vagyunk! Keresztényként 
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élni nem annyira kötelesség, sokkal inkább kiváltság és öröm, mert 

megtaláltuk helyünket Istenben.  

Összefoglalva életünk célja az alábbi sorrendben, a következő: 

1. Megtalálni Istent és élni Őbenne – barátság, szerelem, házasság 

értelemben 

2. Bemutatni Isten jellemét – szeretni, ahogyan Ő szeret, megtartani 

parancsait, de jóval magasabb értelemben, azaz helyesen képviselni Őt 

3. Ösztönözni minél többeket, hogy identitást váltsanak – megnyerni 

Sátán halálra ítélt alattvalóit Isten királysága és az örök élet számára 

Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus 

által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban 

megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik 

vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva 

követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek 

meg Istennel! (2Korinthus 5:18-20) 

Először tehát megbékülünk Istennel, majd tanúivá leszünk. Ez a célja az 

életünknek. Amennyiben rátaláltunk e nemes célra, ezzel együtt 

megtaláltuk helyünket az életben, a boldogság okát és a boldogságát 

forrását.  

* 

Az öröm a belső ünneplése annak, hogy egyetlen külső 

tényező sem változtathat azon a tényen, hogy Isten szeret 

engem. (ismeretlen szerző) 
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EVEZEL VAGY VITORLÁZOL?  

 A vitorlázás fortélyai 

Bessenyei Szilárd 

 2020 nyarán egyedül sétáltam a tóparton, kérve Istent, hogy szóljon 

hozzám. Az egyik móló mellett elhaladva egy kezdő vitorlásra lettem 

figyelmes, aki nem tudott kijutni a partra. A vitorláját és a kormányrúdját 

folyamatosan állítgatta, de valahogy nem tudott közelebb jutni a 

szárazföldhöz. Akkor értettem meg, hogy az embernek két beavatkozási 

lehetősége van: a vitorla és a kormányrúd. A vitorla a tanítvány életében a 

cselekvő hitet jelenti, a kormányrúd pedig a nyelvet (Jakab 3:4-5). 

A szél mozgatja a hajót. Az izraeliták hódítókként, csaták során, de nem a 

maguk erejéből foglalták el az ígéret földjét, hanem Isten karja és arcának 

világossága által (Zsoltár 44:4). A kérdés viszont továbbra is fennáll, 

hogyan tudjuk befogni Isten szelét (János 3:8) és hogyan juthatunk hitben 

előrébb? 

Tapasztalataim alapján így tudnám leírni a folyamatot: vízre kell tenni a 

hajót, beleülni, kiengedni a vitorlát, és a széljárás szerint irányítani. A 

keresztény életben ezeket a következőképpen gyakorolhatjuk: 

elcsendesedni, befogadni Isten szavát, eszerint cselekedni, és kitartani 

benne. 

Első lépés az, amikor vízre tesszük a hajót, vagyis elcsendesedünk. 

Ilyenkor hajlamos az ember magában zsörtölődni, panaszkodni, aggódni, 

szorongani, ami elnyomhatja Isten hangját. 

A második lépés, amikor beleülünk a hajóba, vagyis megkérjük Istent, 

hogy szóljon hozzánk és mi befogadjuk beszédét. Ez lehet egy személyes 

üzenet, gondolat vagy indíttatás, ami pontosan a helyzetünkre vonatkozik. 

Jakab 1:21-ben is azt írja, hogy szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, 

amely meg tudja tartani lelketeket. Isten belénk oltott igéje nem egy vallási 

közhely, vagy általános elv, hanem személyes üzenet, ami meg tud tartani 

a próba közben. Az üzenet alapján megfogalmazzuk, hogyan kell változnia 

az életünknek. Isten tanácsa nem mindig módosítja rögtön a 

körülményeket. Gyakran megvilágít azonban olyan összefüggéseket, 

melyek fényében másként látjuk a dolgokat. Nem mindig arra fúj a szél, 
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amerre szeretnénk. Isten megoldása is különbözhet az elképzelésünktől. A 

keresztény életben ez akkor jelent problémát, ha a szívünk nincs kész a 

változásra. Ekkor könnyen olyat hallhatunk, ami nem tetszik nekünk, és 

emiatt elengedjük a fülünk mellett Isten szavát (2Timótheus 4:3). 

A harmadik lépés, hogy kifeszítjük a vitorlát. Hittel beleállunk a 

helyzetekbe, és alkalmazzuk az Istentől hallottakat. Ilyenkor nem a saját 

akaratunkat, elképzeléseinket követjük, hanem azt, amit az Úr személyesen 

a szívünkre helyezett.  Hajózás közben fontos a kormánylapát szerepe is, 

ami a nyelvünk hatalmát képviseli (Példabeszédek 18:21). Ha hiszünk 

valamiben, de mást mondunk ki, akkor csak elmében hiszünk benne, és 

nem szívből (Lukács 6:45). Ha le van horgonyozva a hajónk, azt jelenti, 

hogy bizonyos okokból megrekedtünk a hitéletünkben egy ponton. 

Ilyenkor meg kell keresni azt a múltbeli eseményt, amikor a hitbeli 

növekedésünk megállt. Ha megvan ez a pont, akkor próbáljuk elemezni a 

helyzetet, és ott folytatni, ahol előzőleg megakadtunk. 

A negyedik lépés pedig az, hogy folyamatosan követjük a szél mozgását, 

vagyis állhatatossággal kitartunk a vezetés mellett. Sok csata a 

mindennapokban dől el, ezért is kérhette Mózes a 90. zsoltárban, hogy 

Isten adjon neki bölcs szívet a napok számlálására (12. vers). Sokszor volt, 

hogy valami újszerű dologba nagy buzgalommal belekezdtem, de 1-2 hét 

leforgása után csökkent a lelkesedésem, majd abbamaradt az a bizonyos 

tevékenység. Több esetben újra és újra emlékeztetnem kellett magamat, 

mit mondott Isten, mire hosszú távon is megváltozott a gondolkozásom 

(Róma 12:2). 

Akkor hát, hajóra fel, vitorlát ki, és kezdjük el az Úr szelével a hajózást! 

Összegzés 

Ezeket a lépéseket így fogalmazta meg Jézus: Ami a hasznos1 földben van, 

olyanokat jelez, akik, miután nemes és jó szívvel meghallgatták az Igét, azt 

birtokukba veszik, és állhatatossággal gyümölcsöt teremnek. (Lukács 8:15, 

Csia-féle fordításban).  

 

                                                           
1 A hasznos föld = nyitott a szív az igére 
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TÖRÉSNAPLÓ 

01.24. Gondot visel lépteinkre2  

„Híveinek lábát megőrzi” (1Sám 2,9). 

Az út síkos, lábaink gyöngék, de az Úr megőrzi lépteinket. Ha engedelmes 

hittel átadjuk magunkat neki, és az Övéi leszünk, Ő maga fog vigyázni 

reánk. Nemcsak angyalainak parancsol, hogy őrizzenek, hanem maga 

ügyel lépteinkre. Megóvja lábunkat az eleséstől, hogy be ne szennyezzük 

ruhánkat, kárt ne valljunk lelkünkben, és ne adjunk okot az ellenségnek a 

gyalázkodásra. Megóvja lábunkat a tévelygéstől, hogy ne kövessük a 

tévtanítást, ostobaságot vagy a világ útját. Megóvja lábunkat, hogy meg ne 

dagadjon a fáradságtól, fel ne horzsolódjék a hosszú és rögös úton. 

Megóvja lábunkat a sebesüléstől: cipőnk rézből és vasból lesz, ha kard élén 

vagy mérgeskígyókon taposunk is, hogy meg ne sérüljünk, se mérgezést 

ne szenvedjünk. Kiszabadítja lábunkat a tőrből, hogy rosszakaratú és 

hatalmas ellenségünk csalárdsága be ne fonjon bennünket. Ilyen ígéret 

birtokában fussuk meg pályánkat fáradság nélkül, és járjunk félelem 

nélkül. Az, aki oltalmazza lábunkat, hatalmas erővel teszi azt. 

01.25. Átszúrták 

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a 

segítség, pedig jajgatva kiáltok! Istenem! Hívlak nappal, de nem 

válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, 

trónodon ülsz, rólad szólnak Izráel dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak, 

és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, 

benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember, 

gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik 

látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: Az Úrra bízta magát, mentse 

hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte! Te hoztál ki engem anyám 

méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád 

voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, 

mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! Hatalmas bikák vettek körül, 

                                                           
2 C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza 
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bekerítettek a básáni bivalyok. Föltátották rám szájukat, mint a 

marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a 

csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, 

mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert 

kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották 

kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak 

bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot 

vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre!  

(Zsoltár 22:2-20) 

01.31. Túrmezei: Ha nem teszek semmit sem 

Most nem sietek, 

most nem rohanok, 

most nem tervezek, 

most nem akarok, 

most nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

Most megnyugszom, 

most elpihenek 

békén, szabadon, 

mint gyenge gyerek, 

és nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

S míg ölel a fény 

és ölel a csend, 

és árad belém, 

és újjáteremt, 

míg nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten, 

új gyümölcs terem, 

másoknak terem, 

érik csendesen erő, győzelem... 

ha nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
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02.04. Várakozás 

Végre megérkezik a szerelmem. Egész nap őt várom. Vacsorát hoz, 

injekciót, mellé történeteket. Fáradt, törődött, már-már kiégett. Dolgozott 

és még mindig dolgozik, gondolatban alig van itt. Feladatok tornyosulnak, 

olyanok is, amiket most helyettem. Nézem a szemét, a szép szemét, hátha 

elkapom a tekintetét, de csak pillanatokra. Engem néz, de nem lát meg, 

gondjai takarnak, kérdései fojtogatják. Alig néhány villanás, amikor 

felragyog a régmúlt, aztán felhőborulat. Amikor elmegy, folytatódik a 

magány, amit alig kezdett ki a rövid találka. Kezdődik újra a várakozás. 

Hátha majd holnap este igazán találkozunk. 

De mielőtt az önsajnálat szirupjában elmerülnék, éles fájdalom hasít: ez 

TÜKÖR. Valaki rám vár. Nap mint nap. Hogy csakis önmagáért, hogy 

igazán Őt akarjam, teljes átadással, nem kapkodva, nem idegesen, nem 

ezerfélét kérve egyszerre. Nem az útmutatását, nem az erejét, gyógyítását, 

bölcsességét, hanem Őt, kizárólag Őt. Hogy gyönyörködjek szépségében 

és betölthessen egészen önmagával. Hogy szerelme elragadjon és 

megszűnjek bármi mást kívánni rajta kívül. Hogy állandó ragyogásában 

élhessek, tükrözve jóságát, mosolyát… 

Az apa 

Rejtett kamera egy állatkert ketrecében, ahol egy ezüsthátú hegyigorilla élt 

a családjával. Több nőstény mellett egy kicsike, esetlen gorillabébi ráncos 

arccal, zsebóraszemekkel. Az apa többnyire csak ült, mázsás teste félig 

betöltötte a teret. Mozdulatlanul, mint egy fekete hegy, de figyelmes 

tekintete folyamatosan követte a kicsit. Az állandóan akcióban volt, 

ügyetlenül, de elszántan csúszott-mászott, hempergett, szalmába 

bugyolálta magát, felmászott a rácsokon, hintázott. Néha eljutott az 

Öregig, aki mindig azonnal lehajolt hozzá, odanyújtotta a kezét, gyengéden 

megbökte az orrával, alig észrevehetően segített neki egyensúlyt találni. 

Látszott, hogy szívesen foglalkozna vele, de a kicsike csak pár percig volt 

képes törődni vele, mindig talált érdekesebb elfoglaltságot. Az Öreg 

odanyújtotta a kezét, a kicsi játszadozott a nagy gorilla ujjaival, aztán 

elszaladt. A nagy hím soha nem tartóztatta, de érződött, hogy 

legszívesebben megállítaná. Mégsem tette. Csak várt türelmesen a 
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legközelebbi alkalomra, amikor kimutathatja szeretetét. Amikor 

megsimogathatja, amikor odanyújthat neki egy zsenge levelet. Egyszer 

talán a kicsi megérti majd, milyen hatalmas, biztonságot adó,  gyöngéd 

szívű apja van. 

02.02 Növekedés3 

"Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak" (Mal 3,20) 

Amikor kisüt a nap, a betegek elhagyják szobáikat és kimennek friss 

levegőt szívni. Amikor a napsütés elhozza a tavaszt és a nyarat, a jószág 

elhagyja istállóját és magasabban fekvő havasi legelőket keres. Így van ez 

velünk is. Amikor élő hitben közösségünk lesz az Úrral, mi is elhagyjuk a 

kétségbeesés sötét mélységeit és kimegyünk a szent bizalom tágas 

mezőire. Felmászunk az öröm hegyeire, és ott friss mennyei táplálékot 

találunk, nem olyant, mint a testi emberek földi „száraztakarmánya”.  

„Kiszabadulni” és „örömmel ugrándozni”: ez kettős ígéret. Én lelkem, 

vágyakozzál mindkét áldás után! Miért maradnál rabságban? Kelj fel és 

járj-kelj szabadon! Jézus Krisztus azt mondta, hogy az ő juhai bejárnak és 

kijárnak, és legelőt találnak. Indulj hát, és táplálkozz a határtalan szeretet 

dús legelőin! 

03.02. Hitben járni 

… akkor is, ha pillanatnyilag fáj, akkor is, ha még jobban fáj, ha futókat 

látva sírva fakadnék, ha segítségre szorulok a legegyszerűbb 

tevékenységhez is. Hitben járni, mert Ő azt mondta, hogy gondja van 

lépteinkre, és ez igaz akkor is, ha elestem. Ez igaz a legmélyebb helyzetben 

is. De fölkelek, mert a sánták járnak Krisztus dicsőségére. Hitben járni azt 

jelenti: isteni erőben, bizalomban járni-kelni, reményt hirdetni és 

gyógyulást tapasztalni. A hit látja a láthatatlant és megtapasztalja a 

hihetetlent. (-BL-) 

                                                           
3 C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza 

 


