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ELÕSZÓ

Különös kiváltságnak tartom Dr. Richard A. Bennett,
A hit tápláléka címû új könyvének ajánlását. Értékes foly-
tatása ez az Isten keresése címû, korábbi könyvének. Az
ember nem juthat el Istenhez hit nélkül (Zsid 11,6), és
nem élhet Istennek hit nélkül (Róm 1,17). Hogy ez lehet-
séges legyen, a hitet mind a kezdetén (Róm 10,17), mind
pedig folyamatosan (1Pt 2,1-3; Zsid 5,12-14) táplálni kell.
Az Úr Jézus véglegesítette ezt a dolgot, amikor kijelentet-
te, hogy „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igé-
vel, amely Isten szájából származik” (Mt 4,4). Korábban Jere-
miás erõsítette meg ezt az elvet, amikor ezt írta: „Ha
eljutott hozzám Igéd, én élveztem, Igéd vidámságot szerzett ne-
kem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram,
Seregek Istene” (Jer 15,16)

Ahhoz, hogy a lelki táplálék maximális jótéteménnyel
járjon, azt értékelni, felhasználni, utána pedig abból élni
kell. Dr. Bennett megmutatja nekünk, hogyan történik ez
a folyamat azokban az idõkben, amikor „együtt járunk”
Istennel. Különösen a 8. fejezet jelent hasznos segítséget e
tekintetben.

A szekuláris humanizmus korában, amikor az átlag
keresztyén az õt ért agymosás miatt azt gondolja, hogy Is-
tennek tud élni a benne élõ Krisztustól való teljes hitbeli
függés nélkül (Gal 2,20), egy ilyen könyv, mint A hit táplá-
léka, mennyei üzenet mindnyájunk számára. Isten áldja
meg ennek a könyvnek a szolgálatát, amint elõre halad
missziója útján.

Dr. Stephen Olford
Memphis, Tennessee, USA
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BEVEZETÉS

„A HIT TÁPLÁLÉKA” voltaképpen az „Isten keresése”*

c. könyvnek a folytatása, amelyet néhány éve írtam. Az
idõ tájt feleségemmel házasságunk 25. évfordulójához
közeledtünk, és Isten iránti hálánkat azzal akartuk kife-
jezni, hogy megírjuk, kinyomtatjuk és közzétesszük ezt a
korábbi evangéliumi üzenetet. Az elsõ kiadást 25 000 pél-
dányban adtuk ki. Az utóbbi tíz év folyamán Isten úgy
látta jónak, hogy rendkívüli módon megáldja ezt a hálaál-
dozatul szánt mûvet. Ma már több mint három millió pél-
dányt terjesztettek el belõle szerte a világon, több mint
ötven különbözõ nyelvre fordították le – és a könyv iránti
igény egyre csak nõ. Nagy örömünk, hogy halljuk azok-
nak a beszámolóját, akik a világ különbözõ részein annak
eredményeként születtek újjá, hogy elolvasták az „Isten
keresése” c. könyvet.

Most pedig 35. házassági évfordulónk közeleg. A köz-
beesõ években újabb kapuk nyíltak meg az evangélium
elõtt – és vele együtt az „Isten keresése” terjesztése elõtt –
oly nagy mértékben, amit el se tudtunk képzelni tíz évvel
ezelõtt. Következésképpen el sem tudtunk gondolni jobb
módot mennyei Atyánk iránti szeretetünk és hálánk kife-
jezésére, mint hogy közreadjuk „A HIT TÁPLÁLÉKA” c.
munkánkat. Bárcsak Isten ugyanúgy felhasználná ezt a
mûvet is, mint ahogy megáldotta az „Isten keresés”-ét,
hogy segítsen azoknak – mind országunkban, mind szer-
te a világon –, akik új életet találnak Krisztusban.

Ez a könyv azonban nemcsak az „Isten keresése” foly-
tatása. Dorothyval együtt hisszük, hogy önmagában is él-
tetõ segítség lesz mindazon hívõk számára, akik meghit-
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tebb kapcsolatba kívánnak kerülni az Úrral. Szívünkben
azzal az õszinte imádsággal írtuk, hogy olvasójának sze-
mélyre szóló segítséget nyújtson keresztyén életvitel-
ében, és bátorítsa õt a hívõ életre.

„A HIT TÁPLÁLÉKÁ”-t valójában nem azzal a szán-
dékkal írtuk, hogy aki a kezébe veszi, a szokásos módon
bánjon vele, azaz: elolvassa, és azután félretegye. Ezért ha
olvasóm végigolvasta, elképzelhetõ, hogy állandóan
keze ügyében akarja tartani, mint egy kézikönyvet. Ha a
könyvben ajánlott elveket híven alkalmazzuk életünkre,
megtanulhatjuk, hogyan járhatunk Istennel egyre ki-
egyensúlyozattabb és meghittebb közösségben.

Sokan közülünk bölcsnek tartanak egy alkalmi orvosi
„felülvizsgálatot”. Ennek érdekében, pénzt és egy kis
idõt is áldoznak. Bármely fizikai probléma korrekt diag-
nózisa, valamint az utána következõ kezelés, nagymér-
tékben függ az orvos megelõzõ kérdéseitõl. Bölcs dolog
tehát, ha a keresztyén ember, aláveti magát egy ilyen al-
kalmi lelki-szellemi „felülvizsgálatnak”. S az, ami ehhez
szükséges, az átlátható becsületesség, és idõ szentelése
arra, amikor elvonulunk, hogy egyedül legyünk Istennel!
Minden fejezet végén találunk néhány alkalmas kérdést,
hogy személyes „lelki felülvizsgálatunk” alapjául szol-
gáljanak. Lehet, hogy egyeseket ezek közül a kérdések
közül, kellemetlennek találunk. Emlékezzünk rá, hogy
egy fizikai vizsgálat során is, az a hely, amelyik a legfáj-
dalmasabb, általában az, ahol a probléma található.

Miközben ezt a könyvet írtam, eszembe jutott egy eset,
amit egyik barátomtól, a megboldogult Dr. J. Edwin Orr-
tól hallottam. Arról szól, hogy egy jól ismert prédikátort
meghívtak, hogy vele és más keresztyén vezetõkkel
együtt vegyen részt egy fontos országos gyûlésen, amely-
nek kizárólagos célja a közbenjáró könyörgés volt. Az itt
meg nem nevezett prédikátor, akirõl Edwin szólt, udvari-
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asan visszautasította a meghívást, mondván, hogy túlsá-
gosan elfoglalt ahhoz, hogy hosszúra nyúló imaösszejö-
veteleken vegyen részt. Kimentést kérõ leveléhez csatolt
azonban egy utóiratot, amelyben megírta, hogy van egy
igen jó prédikációja az imádságról, és ezt boldogan el-
mondja bármely következõ gyûlésen.

Nos, én szívem mélyén tudom, mennyivel könnyebb
írni és prédikálni az imádságról, mint valóban buzgón
könyörögni. Így tehát ezt a könyvet sem „szakértõként”
írom, hanem úgy, ahogyan az egyik éhes ember elmondja
a másiknak, hol lehet kenyeret találni.

Feleségem, Dorothy nemcsak bátorított „A HIT TÁP-
LÁLÉKA” c. könyv írásában, hanem ami ennél még fon-
tosabb, az utóbbi 35 éven át szüntelenül vigyázta és báto-
rította az Istennel kettesben töltött csendes óráimat. Még
világosan emlékszem, hogyan imádkoztam én magam is
ugyanúgy, amint C. T. Studd könyörgött, még mielõtt
Dorothyval találkoztam volna. Valahogy így hangzott:
„Uram, ha adsz nekem feleséget, add, hogy legyen szá-
momra olyan, mint a tüzes ösztöke, aki biztat, amikor fel
akarok hagyni a szolgálattal.” Nagy kiváltság számomra,
hogy ilyen feleségem lehet! Áldott legyen érte Isten!

Idestova több mint negyvenöt éve annak, hogy Stephen
Olford (aki Krisztusban atyám), elvezetett a Megváltóhoz.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy felhívta figyelmemet ar-
ra, mennyire fontos a rendszeres bibliaolvasás és imádság.

Ebben a könyvben számos gondolat az Isten Igéjén
való személyes elmélkedéseimbõl származik. Másokat
pedig Isten választott szolgáinak biblikus éleselméjûsé-
gébõl gyûjtöttem össze, azokéból, akikkel az Úr kegyel-
mesen megengedte, hogy találkozzam. Bár túl sokan
vannak ezek a hûséges emberek ahhoz, hogy név szerint
is említsem õket egy ilyen kicsiny és gyakorlati könyv-
ben, mégis mindegyikükért áldom az Urat.
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Most pedig azzal, hogy kiadom „A HIT TÁPLÁLÉ-
KÁ”-t, engedelmeskedem annak az intésnek, amelyet Pál
adott hitben való fiának, Timóteusnak: „...amit tõlem hal-
lottál sok tanú elõtt, azokat add át megbízható embereknek, akik
mások tanítására is alkalmasak lesznek” (2Tim 2,2).

Bár ezt a könyvet azért írtam, hogy segítsem a hívõket
az Úr Jézussal való szüntelen közösség megélésében, ol-
vasóim közt lesznek olyanok is, akik még nem ismerik a
bûnbocsánat örömét és az örök élet csodálatos bizonyos-
ságát. Ha te is ezek közé tartozol, kérlek, sürgõsen keresd
ki a Bibliádban János evangéliumát, és olvasd el a 20. rész
31. versét:

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a
Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az Õ
nevében.”

R.A.B.

�
„Milyen édesek ínyemnek ígéreteid!
Édesebbek, mint számnak a méz...

Én pedig szeretem parancsolataidat,
jobban az aranynál,
a színaranynál is.

(Zsolt 119,103.127)
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1.
MINDENNAPI ÖRÖM

Nemrégiben egy igen kedves keresztyén hölgy azt kérte:
„Kérem, imádkozzék, hogy mélyebb kapcsolatom lehes-
sen az Úrral.” Valóban, a kapcsolatok mélységének kü-
lönbözõ fokozatai lehetnek. Ez így van a keresztyének-
nek az Úr Jézus Krisztussal való közösségében is.

Még az emberi kapcsolatok is akkor válhatnak csupán
valóságos közösséggé, ha egybehangolódnak az akara-
tok, azonosulnak az értékrendszerek, közösek az érdek-
lõdési körök, és becsületes, nyílt kommunikáció által a
szívek is találkoznak egymással.

Feleségemmel, Dorothyval együtt nemrég kaptunk
egy levelet, amely nagy örömöt szerzett mindkettõnk-
nek. Két régi kollégámtól és munkatársamtól jött, Kenyá-
ból. Õk Nairobiban laknak.

Ez a házaspár, akirõl szinte azt mondhatjuk, hogy
„gyermekeink a hitben’, híven szolgál sok év óta, és hor-
dozza az evangéliumot egész Kelet-Afrikában. Nos,
ezektõl a barátainktól kapott levél így szólt: „Tegnap
Dorothy-babát hazahoztuk a kórházból: mint névrokona,
õ is elhatározta, hogy pontos lesz. Dorothy-baba ponto-
san május 8-án délben 1 órakor érkezett... súlya 3 kg...”
Milyen kimondhatatlanul nagy öröm nekik és nekünk.

Könnyû azonosulnunk a boldog, büszke szülõkkel,
akik gyengéd szeretettel viszik haza újszülöttjüket. És
ahogy a gyermek nõ, vele növekszik az öröm is, ahogy
látjuk a kicsi elsõ kísérletét, hogy nevessen, vagy megfog-
jon valamit. Piciny lábujjai, rózsás térdei, az elsõ lépés –
azután az a pillanat, amikor elõször kimondja: „papa”
vagy „mama”. Valóban, az újszülött csecsemõ, a fejlõdés
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lehetõségével olyan csoda, amely felülhaladja az ember
értelmét. És még csodálatosabb az az ember, aki éppen
most született újjá – és aki megteszi az elsõ lépéseket a
szellemi születéstõl a szellemi érettség felé.

Sajnos, az élet útja nem mindig egyenes a születés örö-
métõl az érett felnõttkor felé. Szomorú tény, hogy ugyan-
azon a héten, amikor megkaptuk a Dorothy-baba születé-
sérõl szóló örömhírt, azt is megtudtuk, hogy Cincinnati-
ban élõ barátaink 21 éves lánya meghalt. A kislány 21
éves létére megmaradt gyermeknek: mind testileg, mind
lelkileg, mind társadalmilag. Bár szülei nagy szeretettel
Carol Joynak (örvendezõ ének) nevezték, amikor Carol
meghalt, nem volt más, mint egy 21 éves csecsemõ.

Szüleivel való kapcsolatának lehetõsége minimális volt,
emberi szempontból nézve egész élete tragédia volt. És
ahogyan Carol soha nem nõtt ki a csecsemõkorból, napja-
inkban is nagyon sokan soha nem nõnek ki a szellemi cse-
csemõkorból a gyülekezetekben. Lehet, hogy már sok éve
keresztyének, mégsem növekedtek igazán az Úrban.

Pedig Isten gondoskodott olyan szellemi táplálékról,
amely, ha megfelelõen megemésztjük, Isten minden új-
szülött gyermekében a szellemi növekedésre ösztönöz.
Ez a táplálék, a Biblia, megakadályozza, hogy keresztyén
életünk szellemileg csökevényes maradjon. Ha az ember
ki akar nõni a csecsemõkor szellemi kíváncsiságából az if-
júkor szellemi stabilitásán át a felnõttkor szellemi érettsé-
gére, ehhez nélkülözhetetlen az Isten Igéjével, a Bibliával
való naponkénti táplálkozás. Isten azért adta a Bibliát,
hogy azt ne csak kötelességbõl olvassuk naponta, hanem
igazi gyönyörûség legyen az éhes keresztyén életében, Is-
ten elkészített táplálékának az elfogyasztása.

Isten Igéje szüntelen és egyre növekvõ gyönyörûség
forrása lesz, ha megtanulod, hogyan emésszed meg saját
szellemi táplálékodat. Ézsaiás prófétán keresztül Isten
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kedvesen hívogatja mindazokat, akik éhesek és szomja-
sak a szellemi táplálékra, hogy vele egyenek az Õ királyi
lakomáján:

Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénze-
tek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort
és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Minek adnátok
pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, ami-
vel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt
fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat! Figyelje-
tek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni
fogtok! (Ézs 55,1-3)

Igen sokan nem tudják, hogyan nyerhetnek hitük szá-
mára Isten Igéjének olvasása által táplálékot, inkább azt a
megoldást választják, hogy könyveket olvasnak a Bibliá-
ról, ahelyett, hogy magát a Bibliát olvasnák. Ez a könyv
nem szándékozik magyarázni a Bibliát, hanem arra biz-
tat, oly módon olvasd az Igét, hogy az önmagát magya-
rázza. Ennek eredményeként egyre jobban átéled majd
mennyei Atyáddal való meghitt közösségedet.

Gyakran mondom olyanoknak, akik csak most kezdik
olvasni a Bibliát, mint a hit táplálékát:

„Olvasd el azt, amit megértesz belõle, és hamaro-
san olyan részletre bukkansz majd, amit nem ér-
tesz. De azért folytasd az olvasást. Nemsokára is-
mét olyan részlethez érkezel, amit megértesz. És
amit megértettél, az fokozatosan hozzásegít azok-
nak a részleteknek a megértéséhez, amelyeket
idáig nem értettél.”

Más szavakkal: soha ne add fel!
Szerte a világon – tantermekben, elõadótermekben és

könyvtárakban – az emberek olyan akadémikus ismere-
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teket kapnak, amelyek gondolatainknak szolgálnak táp-
lálékul. Ha mi hasonlóképpen úgy közelítünk a Bibliá-
hoz, mint vallásos tankönyvhöz, akkor mi is csak azt
kapjuk belõle: táplálékot a gondolataink számára. A Biblia
azonban így figyelmeztet minket: „Az ismeret felfuvalko-
dottá tesz, a szeretet épít” (1Kor 8,1). Bizony, ha nem tu-
dunk megfelelõen táplálkozni Isten Igéjével, akkor egy
bibliai igazságnak az ismerete sem tölt el mással, mint fel-
fuvalkodottsággal, intellektuális büszkeséggel, ahelyett,
hogy gyarapítaná, gazdagítaná hívõ életünket. Ezért ahe-
lyett, hogy az Úrral való naponkénti együttlétbõl pusztán
ismeretet szereznénk, arra van szükségünk, hogy táplál-
kozzunk az Úr megterített asztaláról hitünk erõsítésére.

Ellentétben azokkal, akik csak elméleti ismeretek szer-
zése céljából olvassák a Bibliát, ott van a sok boldog hívõ,
akik felfedezték a Biblia olvasásának a titkát úgy, hogy az
szellemi táplálkozásuk gyakorlati és élõ forrása lett. Az
ilyen keresztyének megtapasztalják, hogy gyakorlati éle-
tükben hogyan jutnak egyre valóságosabb közösségbe Is-
tennel, és ennek a folyamatnak a során felfedezik az igaz
istentisztelet és gyümölcsözõ szolgálat útját-módját. Az
ilyen emberek számára az öntudat köteléke átadja helyét
az Isten-tudat áldásának. Isten újjászületett gyermekének
csodálatos kiváltsága az, hogy naponta bizakodva és sze-
mélyesen közelíthet Istenhez, nyitott szívvel és kezében
nyitott Bibliával.

Felteheted a kérdést:

„Mi a Biblia olvasásának legjobb módja, hogy az
táplálja lelkemet, és képessé tegyen arra, hogy nö-
vekedjem a szeretetben és a mi Urunk Jézus
Krisztusnak megismerésében?”

Ennek a titka: „AZ ÚRRAL EGYÜTT TÖLTÖTT IDÕ”.
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Az EGYÜTT TÖLTÖTT IDÕ valójában a mi élõ
Urunkkal való beszélgetés. Igéjén, a Biblián keresztül Is-
ten szól gyermekeihez. Ha becsületesen és személyesen
válaszolunk arra, amit Isten mond, akkor megtanulunk
válaszra váró hittel biblikusan imádkozni.

Amikor azt mondom: „biblikusan imádkozni”, akkor
arra gondolok, hogy gyakorlatilag a Szentírás szavait
használjuk, amelyeket éppen olvasunk, amikor imádság-
ban felelünk Urunknak. Biblikusan imádkozni azt jelenti,
hogy egyre nagyobb belsõ bizonyossággal imádkozunk,
abban a tudatban, hogy amit kérünk, az Isten akarata sze-
rint való. Mivel a Szent Szellem élõvé teszi bennünk Isten
Igéjét, mi pontosan a Szentírás szavait használjuk, és rá-
juk hivatkozunk mindazzal kapcsolatban, ami szívünket
nyomja. Ha ily módon imádkozunk, megmenekülünk az
ismételgetõ, elkoptatott imádságtól. Ehelyett átéljük az
Úrral való közösség kiváltságát és azt, hogy egyre jobban
megismerjük, mi az Õ szándéka és célja életünkkel kap-
csolatban.

Az ilyen imádságban nem próbáljuk meg akaratunkat
rákényszeríteni Istenre, hanem a mi akaratunk hódol az
Õ akarata elõtt. Miután Józsué csodálatosan átvitte Izráel
fiait a Jordán folyón a tavaszi áradások idején, találkozott
egy ismeretlen „férfival”. Józsué tudta, Isten megbízatása
az, hogy elfoglalja az országot, és megtisztítsa a pogány
bálványozástól. Ezért megkérdezte az idegentõl, aki ki-
vont kardot tartott a kezében: „Közénk tartozol, vagy el-
lenségeinkhez?” Erre ilyen sajátságos választ kapott:
„Nem”, vagy egy másik fordítás szerint: „egyikhez sem”.
Ebbõl a válaszból Józsué megtudta, hogy az idegen pár-
tatlan. Ezután tisztázta kilétét: „az Úr seregének a vezére
vagyok”. Ekkor Józsué felismerte, hogy ez az idegen az
irányítást jött átvenni! Hódolata jeléül arcra borult, mert
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megértette, hogy a Seregek Ura elõtt áll. „...mert szent az a
hely, ahol állsz” (Józs 5,13-15) – mondta az idegen.

Ugyanígy az imádság órájában ne soroljuk fel szemé-
lyes igényeinket, hogy azután kérjük Istent, legyen ve-
lünk mindebben, ehelyett inkább hódoljunk személyes
jelenléte elõtt, és hangolódjunk rá az Õ terveire, szándé-
kaira és erejére.

Biblikusan imádkozni tehát azt jelenti: Isten szándéka-
ival és céljaival összhangban lenni. Ezt megtapasztalhat-
ják mindazok, akik megtanulják akaratukat Istenéhez ha-
sonlóvá alakítani, valahányszor csak imádkoznak.

Ha imádságos szívvel olvasod a Bibliát, azzal az õszin-
te vággyal, hogy Isten üzenetét halljad, akkor „növekedni
fogsz a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítõ Jézus Krisztu-
sunk ismeretében” (2Pt 3,18).

Amint már megfigyeltük, Ézsaiás megállapította,
hogy ha valóban hajlandók vagyunk Isten hangjának
hallgatására irányítani a fülünket, akkor igazán gyö-
nyörködni fogunk abban, amit Õ mondani akar.
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LELKI-SZELLEMI FELÜLVIZSGÁLAT

1. Mióta vagyok újjászületett keresztyén?
2. Volt idõ, amikor szorosabb közösségben voltam Is-

tennel, mint most?
3. Összehasonlítva mostani életemet az öt évvel ezelõt-

tivel:
– Több idõt töltök magányos csöndességben Isten

elõtt?
– Jobban meg tudom különböztetni Isten vezetését

a saját kívánságaimtól?



�
Uram, taníts meg engem rád hallgatni.

Zajos korban élünk, és a fülem belefáradt az ezernyi rekedt
hangba, ami állandóan ostromolja.

Add nekem az ifjú Sámuel szellemét,
aki azt mondta neked:

„Szólj, mert hallja a Te szolgád.”
Add, hogy meghalljam a Te szavadat a szívemben.

Add, hogy megszokjam a Te hangodat, hogy majd ismerõs
legyen nekem, amikor a földi hangok végleg elhallgatnak,

és a Te beszéded lesz az egyetlen hang.
Ámen.

A. W. Tozer

16



2.
A FEJ ÉS A SZÍV

Néhány éve abban a kiváltságban volt részünk felesé-
gemmel, hogy Kenyában lehettünk és ott hirdettem Isten
Igéjét az ottani igehirdetõknek. Hogy megérkezhessenek
az este 7 órakor kezdõdõ összejövetelre, a résztvevõk kö-
zül némelyek már reggel 4 órától úton voltak. Azért vál-
lalták a hosszú, fáradságos utat a kegyetlen egyenlítõi
nap alatt, hogy többet tudjanak meg a Bibliáról.

Megdöbbentünk, amikor megtudtuk, hogy az itteni
igehirdetõk 60-70%-ának még Bibliája sincs. És noha so-
kan ezek közül a felavatott vezetõk közül csak két-három
éve tértek meg, elragadtatott bizonyságtételük nyomán
Isten mégis sok helyen támasztott kicsiny gyülekezeteket
az afrikai bozót népei között.

Amikor megkezdtük a konferenciát, elsõ dolgunk
volt, hogy Bibliát adjunk minden igehirdetõ kezébe. Azu-
tán néhány napon át a fõ mondanivalóm így hangzott:
„Most, hogy már mindnyájatok kezében van Biblia, ez
nem jelent számotokra áldást mindaddig, amíg át nem
megy a kezetekbõl a fejetekbe. De még akkor sem lesz tié-
tek az a teljes áldás, amit Isten készített számotokra ezen
a néhány napon. Csak ha a Biblia mint Isten Igéje meg-
kezdi majd önálló életét a szívetekben, akkor lesz ennek a
konferenciának maradandó áldása számotokra. Szüksé-
ges, hogy megtanuljátok, hogyan menjen át a Biblia a ke-
zetekbõl a fejetekbe, és a fejetekbõl a szívetekbe.”

Nemrégiben meglátogattam azt az angliai házat,
amelyben laktunk, amikor megtértem Krisztushoz tizen-
éves korom vége felé. Nem messze a házunktól volt egy
lámpaoszlop, amely alatt egy 14 éves fiú, Bob Flint
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ugyancsak elfogadta Krisztust. Bob megtérése drámai
módon megváltoztatta egész életét. Noha már munkás-
ként dolgozott egy gyárban, életének ebben a korszaká-
ban Bob kétségkívül nem volt rendszeresen olvasó ember.

Mégis, keresztyénné lételének kezdeti korszakában rá
tudtam venni, hogy mindennap olvassa a Bibliát, mielõtt
a munkába megy. És noha semmiféle keresztyén háttere
nem volt, Bob hamarosan megtanulta, hogyan táplálja
hívõ életét azzal, hogy személyes kapcsolatot létesítsen
naponta Isten Igéjével, hogy Istennel EGYÜTT TÖLTÖTT
IDÕ legyen számára a bibliaolvasás.

Nem csoda, hogy 17 éves korában, amikor beiratko-
zott egy levelezõ bibliatanfolyamra, a legjobb jegyeket
kapta a Dániel könyve tanulmányára! Örömmel töltött el,
amikor meghallottam, hogy miután 18 évesen katona lett,
továbbra is égett benne az Úr iránti buzgóság. Az elsõ
nyolchetes táborozásuk alatt külön-külön imádkozott a
barakkban lévõ többi 17 katonával. Ezek közül mind-
egyik Krisztus felé fordult. Mikor befejezte katonai szol-
gálatát, Bob elhivatást kapott arra, hogy misszionárius le-
gyen. Ahogy utolsó németországi missziójából hazafelé
tartott, Bobot hazahívta az Úr. A katonai repülõgép, ame-
lyen utazott, lezuhant.

A repülõgép roncsai körül szétszóródtak azok az
evangéliumi traktátusok, amelyek Bob hátizsákjában vol-
tak. Valóban az történt itt, hogy a Biblia Bob kezébõl a fe-
jébe ment át, azután a fejébõl a szívébe, s végül a szívébõl
mások szívébe. Amikor Bob meghalt, tulajdonképpen
csak annyi történt, hogy az Urával való meghitt földi kap-
csolatból átment egy ennél sokkal csodálatosabb kapcso-
latba az Isten színe elõtt.

Mindenkinek van lehetõsége – Bobhoz hasonlóan – ta-
nulmányozni a Bibliát oly módon, hogy biztassa õket a
gyakorlati keresztyén életre. Legtöbbünknek nem kell 15
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órát gyalogolnunk annak érdekében, hogy Isten Igéjérõl
szóló tanítást halljunk – mint azoknak az afrikai testvé-
reknek, az egyenlítõi nap kegyetlen sugarai alatt. De él-
jünk akármilyen körülmények között, mindnyájunknak
tudnunk kell, hogyan alakítsuk – igen, alakítsuk – át a
bibliai ismeretünket szívbéli megtapasztalássá.

Hálát adok az Úrnak, hogy már keresztyén életem
kezdetén megmutatta nekem a különbséget a pusztán
formális bibliatanulmányozás – és az Úrral töltött csen-
des idõ közt. Bár Isten Igéjének tanulmányozásánál egy-
aránt életfontosságú a fej és a szív részvétele, fontos meg-
értenünk, hogy az elméleti tudásunk önmagában, a
szívünk odaszánása nélkül, nem elegendõ a szellemi növe-
kedéshez.

A FEJ
A bibliatanulmányozás célja és problémái

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten elõtt, mint
olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti
az igazság Igéjét” (2Tim 2,15). ABiblia tanulmányozása ön-
magában is igen fontos és szükséges, tartalmának megis-
merése céljából minden keresztyén számára. Valahány-
szor csak teheted, használd ki egy-egy istenfélõ igehirdetõ
tanítását, és használd fel a rendelkezésedre álló bibliai
kommentárokat arra, hogy ily módon megismerkedj Is-
ten Igéjével. A szerzett információk nagyban segítenek
majd, amikor félrevonulsz, hogy kettesben légy Istennel.

Mert végül is mind a vezetõk, mind az Ige többi tanítója
Isten ajándékai az Õ Gyülekezete számára. Az igehirdetõ
szolgálatának legfontosabb része az, hogy megismertesse
a Biblia különbözõ könyveinek tartalmát, összefüggéseit és
mondanivalóját, fejezetrõl fejezetre és könyvrõl könyvre.
Ez a szolgálati módszer keretül szolgál arra, hogy a gyü-
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lekezetét istenfélõ életre nevelje, a hívõk belsõ békességét
növelje, és ébresztgesse bennük a felelõsséget a veszendõ
lelkek iránt.

Itt van elõttem öt elõadás kézirata, amelyet néhány év-
vel ezelõtt William Still testvér tartott egy egyetemi hall-
gatók részére rendezett konferencián. Az illetõ igehirdetõ
immár 45 éve szolgál ugyanabban az aberdeeni gyüleke-
zetben Skóciában, és szolgálata ma is olyan eleven, mint
korábban. Szolgálatának hatása messze kiterjed gyüleke-
zetének határain túl. A megtértek kicsiny serege, és még
sokan mások, akik szolgálatán át meghallották Isten
evangéliumát, szolgálják Krisztust szerte az egész vilá-
gon. Az egyetemi hallgatókhoz szóló elõadásaiban töb-
bek között ezeket mondta:

„Az igehirdetõ arra hivatott, hogy táplálja a nyáját,
még ha a nyája nem is akarja, hogy táplálja õket.
Nyilvánvalóan nem az a hivatása, hogy a kecskéket
szórakoztassa. Szórakoztassák a kecskék a kecské-
ket a kecskék országában. Ti nyilvánvalóan nem
fogjátok a kecskéket az Úr juhaivá tenni azáltal,
hogy hízelegtek kecske mivoltuknak... A leggyümöl-
csözõbb pásztori kötelesség az, hogy a juhok min-
denféle fajtáját együtt tartsátok, és megmutassátok
nekik, hogyan éljenek kecskék között a világban
anélkül, hogy maguk is kecskévé változzanak...”

Ha új teremtés vagy a Krisztusban, akkor a legfonto-
sabb számodra, hogy tagja légy egy olyan gyülekezetnek,
amelyben életed áldott lehet a hûséges igehirdetõk szol-
gálata által.

Sajnos lehet, hogy egyesek, akik olvassák ezt a köny-
vet, nem tudják megközelíteni ezt a fajta pásztori taná-
csot. Még ha olyan kiváltságos is vagy, hogy részesül-
hetsz egy hûséges igemagyarázó segítségében, és
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szerezhetsz magadnak jó bibliai kommentárokat, akkor
is szüntelenül résen kell lenned, mert mindvégig fenyeget
az a veszély, hogy amit megtanultál, amit értelmeddel
felfogtál, az helyettesítse számodra azt a szellemi táplálé-
kot, amit csak Isten adhat, a vele eltöltött csöndességben.

Soha ne gondoljuk azt, hogy az a bibliaismeret, amit
valamely hûséges tanítótól nyertünk, vagy pedig amit a
Biblia intellektuális tanulmányozása által szereztünk, he-
lyettesítheti azt a szellemi táplálékot, amellyel az Úr táp-
lálja szívünket és életünket, amikor engedjük, hogy hoz-
zánk szóljon, a vele töltött csendességünk különleges ideje
alatt.

Természetesen amint a bibliatanító nem pótolhatja az
Istennel való személyes együttlétet, ugyanúgy az Istennel
kettesben eltöltött idõ sem lehet mentségünk arra, hogy el-
hanyagoljuk az alkalmakat, amiket Isten ad Igéjének ta-
nulmányozására, vagy arra, hogy részesüljünk a gyüle-
kezet szolgálatában.

Bármilyen körülmények között élj is, a következõ ja-
vaslatok segíthetnek a formális bibliatanulmányozás egy
gyümölcsözõbb módszerének kialakításában.

Myles Coverdale már jóval régebben javasolta, hogy
Isten Igéjének tanulmányozásánál tegyük fel ezeket a kérdé-
seket:

A Szentírás megértésében nagy segítségedre lesz, ha
figyelsz nemcsak arra, ami a Szentírásban meg van írva,
hanem arra is:

Kirõl szól ez a szakasz?
Kinek mondták vagy írták?
Milyen szavakat használt az író?
Mikor írták?
Honnan írták?
Milyen céllal írták?
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Milyen körülmények között írták?
Hogyan illeszkedik be a szakasz az elõtte és az utána

álló részek közé?

Ha szokásoddá tudod tenni, hogy bibliatanulmányo-
zásod során rendszeresen föltedd ezeket a kérdéseket (és
ha lehet, használj utalásokkal ellátott Bibliát), akkor egy-
re izgalmasabb lesz számodra a bibliaolvasás. Felfede-
zed, hogy az egyes részigazságok hogyan harmonizálnak
a teljes Szentírás egyetemes igazságával. Fokozatosan
egyre érdekesebbnek találod majd, ahogy kibontakozik
elõtted a próféciák panorámája, mint Isten kijelentése,
amelyek közül egyesek már beteljesültek, a többi viszont
még ezután fog beteljesülni. Egyre áldottabb leszel azál-
tal, hogy egyre jobban megismered az örökkévaló Istent:
rácsodálkozol a teremtésre, rádöbbensz, hogy benne van
Isten az emberi történelemben, hogyan bontakozik ki fo-
kozatosan a megváltás tanítása. Isten Jézus Krisztus sze-
mélyében eljött, és az Írás részletes utasításokat ad a ke-
resztyéneknek, olyanoknak, mint te meg én, a mindenna-
pi életünkre vonatkozóan.

Az ilyen bibliaismeret valóban csodálatos, és minden
hívõnek érdemes törekednie rá.

A SZÍV
Az Istennel együtt töltött idõ helyreigazít és tanácsol

Isten azt akarja, hogy az övéi „Szellemben és valóságban
(igazságban)” (Jn 4,24), teljes elméjükkel és szívükkel imád-
ják Õt, és hogy e kettõ eggyé legyen a vele való személyes
közösségben.

Ha a bibliatanulmányozás pusztán a Biblia tárgyi is-
meretét nyújtja, az ilyen ismeret nem sokat használ! Való-
jában nagyon sok keresztyén számára napjainkban igen
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nagy problémát jelent, hogy bár értelmileg tudják, mi a
keresztyénség, ezt a tudást nem alkalmazzák õszintén a
mindennapi életükre.

Szomorú, hogy vannak, akik nagyon sok mindent tud-
nak Isten Igéjérõl, de nem élnek ennek a csodálatos tudás-
nak a fényében. Biblia-ismeretüket elzárják elméjük
egyik rekeszébe, és követik a világ életmódját. Micsoda
tragédia ez, hiszen Isten Igéje soha nem alkalmazkodik a
különbözõ korok élet- és gondolkodásmódjához. Ha va-
laki úgy közelít Isten Igéjéhez, hogy közben értelmileg a
világhoz kötõdik, és megpróbálja Isten Igéjét összhangba
hozni egy humanista kultúra filozófiájával vagy pszicho-
lógiájával, az megsérti az intellektuális becsületesség és
erkölcsi megvesztegethetetlenség minden elvét. Az Úr
Jézus Krisztus hatalmas árat fizetett azért, hogy kiszaba-
dítson minket e jelenvaló gonosz világból, és Isten Igéje
kétségkívül ellentmond ennek a Krisztust megvetõ és el-
vetõ világ gondolkodásmódjának.

Mivel Isten Igéje sohasem igazol egy humanista kultú-
rát, ha azzal a kívánsággal tanulmányozzuk Isten Igéjét,
hogy magunk is azzá legyünk, amivé Isten akar tenni
minket, ez valóban forradalmi élet-átformáló megtapasz-
talás lesz! És Isten azt akarja, hogy teljes szívünkkel ve-
gyünk részt ebben a vállalkozásban, ne pedig csak értel-
münkkel.

A zsoltáros nem azt mondta: „Elmémbe rejtettem beszé-
dedet”, hanem azt: „Szívembe zártam beszédedet, hogy
ne vétkezzem ellened” (Zsolt 119,11). Valójában Hitler is
idézett a Bibliából hosszú beszédeiben, de bizonyos bibli-
ai helyek ismerete nem segítette õt sem erkölcsi döntései-
ben, sem örökkévaló sorsában. Nyilvánvaló, hogy isme-
rete nem ért el a szívéig.

De lehet, hogy azt kérdezed: „Mit értett Dávid azon,
hogy szívébe rejtette Isten beszédét?” Biztosan nem arról
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az üreges, izmos szervrõl beszélt, ami vért pumpált a vé-
náiból az ütõereibe. Oda természetesen senki sem rejtheti
Isten beszédét! Amikor Dávid a szív szót használta, a vi-
selkedési válasz-mechanizmusának a központjára utalt.
Amikor olvassuk a Bibliát, és Isten szavát lényünk közép-
pontjába zárjuk, akkor a bennünk lakozó Szent Szellem
hatalma által állandóan hat bennünk Isten beszédének
megtisztító, felszabadító és tápláló életereje.

Mikor magam is egyetemi hallgató voltam, és mó-
domban állt tanulmányozni a Bibliát, megtanultam, hogy
a bibliai igazságok magamban való felhalmozása nem
helyettesítheti azt, hogy Istennel négyszemközt egyedül
legyek, és meghallgassam, mit üzen személyesen nekem
az Igéje által. Akkor jöttem rá, hogy könnyebb ítéletet
mondani az Ige fölött, mint engedni, hogy az Isten Igéje
mondjon ítéletet fölöttem.

Kollégiumban töltött napjaimban sokat nevettünk az
egyetemi elõadások némileg tiszteletlen meghatározá-
sán. Azt mondtuk: „Az elõadás eszköz arra, hogy a tan-
anyag átmenjen a professzor jegyzetébõl a hallgatók jegy-
zetébe anélkül, hogy átment volna akár egyikük, akár
másikuk fején.” Még ennél is tragikusabb az, ha a bibliai
tanítás átmegy az igehirdetõ fején, és bemegy a gyüleke-
zet fejébe anélkül, hogy akár egyikük, akár másikuk szí-
vét megmozgatná. Olvasóim nyilván tudják, hogy Isten
világosan megmondja:

„...nem használt a hirdetett Ige, mivel nem párosult hit-
tel azokban, akik hallgatták” (Zsid 4,2).

Csak akkor hozza meg Isten Igéje a nekünk szánt ál-
dást, ha azonosulni tudunk Jeremiás próféta tanúságtéte-
lével. Jeremiás ezt mondta: „(Isten Igéje) perzselõ tûzzé vált
szívemben, csontjaimba van rekesztve” (Jer 20,9). Sok mai
hívõ szívébõl hiányzik az Isten Igéjével kapcsolatos lán-
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goló meggyõzõdés. Nincs valóságos kapcsolat a fejek és a
szívek között, a hívõk élete és Isten hangja között. Ennek
eredményeként túlságosan is gyakran semmi köze nincs
annak, amit tudunk, ahhoz, amit teszünk.

Ha a bibliai tanítás valóban megmozgatja szívünket,
akkor kétségkívül meg fogja változtatni életünket is. És
ha ez megtörténik, akkor úgy találjuk, hogy sokkal kevés-
bé függünk az emberi támogató rendszerektõl, családi ta-
nácsadóktól és szépen csomagolt szemináriumoktól, mi-
vel felfedezzük Isten szándékát, hogy személy szerint
alkalmazzuk az ígéreteket, melyeket Igéjében nekünk
tett. Akkor pedig a bennünk lakozó Szent Szellem által
képesek leszünk engedelmeskedni az Úr Jézus Krisztus
világos parancsainak.

Néha, igehirdetésemet befejezvén, a gyülekezet
egyik-másik kedves tagja bátorítani igyekszik, azt mond-
ván: „Ez a prédikáció kétségkívül adott számomra gon-
dolkodnivalót.” Amikor ezt hallom, máris tudom, hogy a
prédikáció valójában nem érte el az általam remélt célját.
Mert más dolog, ha Isten Igéje értelmi ösztönzést ad, és
megint más, ha életet átformáló igazsággá válik bennünk.

Az igazi igehirdetés tennivalót ad, nem csupán gondol-
kodnivalót. Hasonlóképpen, ha az Istennel együtt töltött
idõ nem indít a hit aktív válaszára, nem buzdít engedel-
mességre, bûnvallásra vagy Isten imádására, akkor nem
volt gyümölcsözõ az Õvele töltött idõ.

Másfelõl, ha Isten gyermekének élõ közössége van
Megváltójával, ha feje tele van Isten Igéjének ismeretével,
szívét pedig megmozgatta Isten Szent Szellemének gyen-
géd fuvallata, csak akkor fogja élvezni az élõ közösséget
Megváltójával.

Még ma is, valahányszor mint vendég elõadó szolgá-
lok, azt mondom a hallgatóknak:
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„Nem csupán azért vagytok itt, nem csupán azért
tanulmányozzátok az Igét, hogy megismerjétek a
Bibliát, hanem hogy azon keresztül megismerjé-
tek a Biblia Istenét.”

A hívõk közt eluralkodó szellemi éretlenség némán is
tanúskodik arról, hogy bibliaismeretük mindössze né-
hány elsajátított mondatra és csinosan becsomagolt bibli-
ai vázlatra szorítkozik. Ha megengedjük, hogy valami az
Istennel való személyes kapcsolat elé kerüljön, az nem-
csak megzavarja, hanem esetleg meg is szünteti ezt az ál-
dott közösséget.

Az Úrral való igaz kapcsolat csak úgy jöhet létre, ha a
keresztyén ember találkozik Isten jelenlétének átható fé-
nyével. Ez a világosság rendkívül leleplezõ, és megkíván-
ja a hívõ ember becsületességét és õszinteségét, hogy
kapcsolat jöhessen létre közte és mennyei Atyja között.
Ha az Ige olvasása nyomán szíve engedelmeskedik az Is-
ten igazságának, akkor ez az igazság valóságos táplálék
lesz lelke számára, és növekedni fog Urunk ismeretében
és bölcsességében. A zsoltáros így tett tanúságot: „A Te vi-
lágosságod által látunk világosságot” (Zsolt 36,9).

Ma is nagyon igaz a régi mondás:

„Ha engedelmeskedsz a világosságnak, még nagyobb vi-
lágosságot nyersz. Ha engedetlen vagy, akkor az éjszaka
még sötétebb lesz körülötted.”

Azt hiszem, hozzám hasonlóan mások is megtapasz-
talták, hogy sokkal könnyebb tanácsot adni másnak, mint
követni saját tanácsunkat. Az Úr Jézus, akit Ézsaiás „cso-
dálatos tanácsos”-nak (9,6) nevez, senkihez sem hasonlít-
ható e tekintetben sem, mert nemcsak tanácsot ad, hanem
képessé is tesz arra, hogy kövessük az Õ tanácsát.
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Amikor az Igében Isten tanácsot ad, bizonyos, hogy az
Úr Jézus alkalmassá tesz a követésére, és vezet, bármi tör-
ténjék is. Az Istennel együtt töltött idõ minden reggel fel-
készít mindarra, ami aznap történni fog!
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LELKI-SZELLEMI FELÜLVIZSGÁLAT

1. Ugyanolyan készségesen engedelmeskedik a szí-
vem, mint a fejem, amikor a Bibliát olvasom?

2. Imaéletemet az Istennel folytatott kétoldalú kom-
munikáció jellemzi?

3. Hívõ életemre vonatkozóan emberektõl kérek elõbb
tanácsot, vagy Istentõl – az Õ Igéjén keresztül? [In-
tés: „De csakhamar megfeledkeztek tetteirõl...” (Zsolt
106,13)]

4. Keresztyén szolgálatom során másoknak adott ta-
nácsaim, Isten szeretetétõl lángoló szívbõl és az Õ
Igéjével telt elmébõl származnak-e? [Intés: „De õk
önfejûen engedetlenek maradtak...” (Zsolt 106,43)]
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Vigasztalj meg, Szent Szellem!

Megszomorított a lelkem,
jaj, megbántottalak téged:

életem csupa vétek!

Ima közben a gondok,
csak önmagam körül forgok,
lelkek halnak meg sötétben,
lusta büszkeség a vétkem!

Jó az Úr: megízleltem,
mégis más az élelmem!

Égi szökõkút szór áldást,
s – mástól várok ellátást!

Bûneimmel Téged bántalak,
van-e erre még bocsánat?

Ó, milyen jót aludtam!
– Bûneim fölött nem sírtam!

– Kész vagyok-e szent munkára,
vagy testem húz a sárba?

Te mégis vigasztalsz engem:
megérintetted a lelkem!
Bûnbánatra indítottál,

ó, légy irgalmas hozzám!

Szent Fiad által bocsásd meg,
jó Atyám, hogy Szent Szellemedet

megszomorítottam!

William Maclardie Bunting (1805–1866)

28



3.
IMÁDSÁGOS
FELKÉSZÜLÉS

A megtérésem utáni elsõ idõkben még nagyon keveset is-
mertem a Biblia tartalmából, de ahogy lapjait forgattam,
hamar felfedeztem, hogy valóban Isten Igéjét olvasom.
És mind a mai napig szüntelenül örömmel tapasztalom,
hogy az Úr Jézus szól hozzám, valahányszor olvasom.

Mint kezdõ keresztyén, már megtanultam, hogy vala-
hányszor kinyitom a Bibliámat, a Szent Szellem meg
akarja eleveníteni tartalmát a szívemben. Így azután a
csendes perceimet gyakran ezzel a kis imádsággal kezdtem:

Krisztusból többet hadd vegyek,
s másoknak többet hadd vigyek.
Õt egyre jobban szemléljem,
váltsághalálát dicsérjem.

Mielõtt eltávozott tanítványaitól, hogy mennyei Aty-
jához menjen, az Úr Jézus Krisztus megígérte: „Amikor el-
jön Õ, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra”
(Jn 16,13). Végsõ soron csupán egyetlen tanítónk van: a
Szent Szellem, és ha a Szent Szellem nem munkálkodhat
szabadon életünkben, akkor az igeolvasásunk lapos és
üres lesz.

Ennél még mélyebben tudatában volt John Wesley az
Istennel együtt töltött idõ értékes voltának (akit Isten ha-
talmasan felhasznált a 18. századbeli brit ébredésben,
úgyhogy egyes történészek szerint ez mentette meg Ang-
liát a forradalomtól). Elég bölcs volt ahhoz, hogy megta-
nuljon egy leckét, amit mi is jól teszünk, ha átveszünk
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tõle. Wesley ránevelte magát, hogy korán lefeküdjék este,
hogy azután másnap reggel minél korábban felkelhessen.
Nemrégiben ugyanazon az imazsámolyon volt alkal-
mam térdelve imádkozni, amelyen Wesley is térdelt, és
imádságban találkozott Urával szinte minden hajnali 4
órakor. És ugyanebben a szobában meghatva olvastam
naplójából a következõ idézetet:

„Leülök egyedül... Csak Isten van itt. Jelenlétében
kinyitom és olvasom az Õ Könyvét, és amit olva-
sok, azt tanítom.”

János apostol bátorította az újjászületett hívõket, hogy
a Szent Szellem megérinti a szívüket Isten Igéje által még
akkor is, ha nincs a közelben senki, aki segíteni tudna ne-
kik a Szentírás megértésében. Ezt írta nekik: „ezért nincs
szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket [vagyis nem ‘sen-
kire’, hanem az ‘önjelölt tanítókra’], sõt amire az Õ kenete tanít
meg titeket, az igaz és nem hazugság, és ahogyan megtanított
titeket, úgy maradjatok meg Õbenne” (1Jn 2,27). Ha tudato-
san megmaradtok a Szent Szellem világosságában, ami-
kor Isten könyvét olvassátok, akkor az Isten Szelleme ele-
venné teszi annak igazságát a szívetekben.

Ha valóban azt kívánjátok, hogy az Istennel együtt töl-
tött idõ gazdag, teljes és rendszeres legyen, akkor keresse-
tek magatoknak egy csöndes helyet lehetõleg reggel, ami-
kor kinyitjátok a Bibliátokat és gyakoroljátok az Istennel
való közösséget. Önmagában már az a kilátás, hogy lesz-
nek Istennel eltöltött csendes perceid, örömteli várako-
zással töltheti el szívedet. De jöhetnek olyan napok, ami-
kor a család dolgai, vagy hivatásbeli elfoglaltságod, vagy
más ügyek kötik le a figyelmedet és idõdet, és rendkívül
megnehezítik, hogy félrevonulj és kettesben légy Isten-
nel. Az ilyen napok megkívánják, hogy ezen a téren iga-
zán fegyelmezett légy, ha növekedni akarsz az Úr Jézus
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Krisztus szeretetében és megismerésében. Tudd meg: ha
elhanyagolod a Bibliát, az olyan, mintha nem is lenne
Bibliád.

Ahogyan az izráelitáknak elõ kellett készülniük a
manna szedésére, amit Isten rendelt számukra minden-
napi életük fenntartására az Ígéret földje felé vezetõ úton,
úgy kell nekünk is felkészíteni magunkat az Isten Igéjével
való élésre.

Elõször is: Segítségedre lehet, ha valóságosan is letér-
delsz, amikor kinyitod a Bibliád, hogy kettesben légy Is-
tennel.

Másodszor: Ha Isten elé járulsz, aki az örök világosság,
mindig tárd ki szívedet szentséges jelenlétében. Semmit nem
tudsz elrejteni elõle, hát akkor miért próbálkoznál?

Ha azután felkészítetted magadat az Istennel való ta-
lálkozásra, akkor a Biblia megelevenedik számodra a ma-
ga izzó realitásával, és megtapasztalod, hogyan megy át
az Isten Igéje a fejedbõl a szívedbe.

TÉRDELJ LE!
Amíg büszke vagy, nem jöhet létre

igazi közösséged Istennel

A Bibliában több istenfélõ emberrõl olvashatjuk, hogy Is-
ten iránti tiszteletüket és hódolatukat azzal fejezték ki,
hogy letérdeltek elõtte. Bár egyes keresztyén vallások li-
turgiája elõírja a térdeplõ helyzetet nyilvános imádkozás
közben, ez a testhelyzet nem szükségszerûen fejezi ki az
Istennel való élõ közösséget. De ha valóban Istenünknek
és Teremtõnknek valljuk Õt, aki elé járulunk, akkor szív-
béli magatartásunknak nagyban segít, ha letérdelünk
elõtte.

A Gecsemáné-kertben, amikor az Úr Jézus Krisztus
közeledni érezte borzalmas kereszthalálát, azt látta, hogy
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tanítványai mélyen alusznak. Miután valamelyest távo-
labb ment tõlük, Jézus „...letérdelt és imádkozott” (Jn 22,41).
Jézus kettesben volt az Atyával, és letérdelve imádkozott.
Mi is, ha elkülönülünk barátainktól és családunktól, hogy
egyedül, kettesben legyünk Istennel, jó, ha úgy fejezzük
ki iránta való tiszteletünket és akarata elõtt a hódolatun-
kat, hogy letérdelve imádkozunk.

Mikor Pál apostol érezte, hogy nyilvános szolgálata
vége felé közeleg, szükségesnek látta, hogy meleg, szere-
tõ istenhozzádot mondjon az általa alapított efézusi gyü-
lekezetnek. Azt olvassuk az Igében, hogy „miután ezeket
elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott”
(Csel 20,36). Egy másik alkalommal, a tengerparton Pál
elbúcsúzott tanítványaitól és azok feleségeitõl és gyerme-
keitõl. A Szentírás feljegyzi, hogy ekkor „a tengerparton
térdre estünk és imádkoztunk” (Csel 21,5). Napjainkban so-
kan úgy gondolhatják, hogy a térdelve imádkozó asszo-
nyok és a gyermekek látványa nyilvános helyen az arra
járók elõtt visszásnak tûnhet fel. A mai idõkben, amikor
félünk attól, hogy fanatikusnak tartanak bennünket, mi
magunk is inkább arra törekszünk, hogy az imaközösség
résztvevõi kényelmes testhelyzetben imádkozzanak.
Nyilvánvaló, hogy a tanítványoknak és azoknak az asz-
szonyoknak és gyermekeknek Pál idejében nem okozott
problémát a letérdelés. Nekünk se okozzon, akár nyilvá-
nos imaközösségben vagyunk, akár egyedül Istennel.

Tudnunk kell azonban, hogy valójában nem a testhely-
zet a döntõ az Istennel való négyszemközti közösségben,
hanem a lelkünk állapota. A Biblia figyelmeztet bennün-
ket, hogy megfelelõ lelkiállapotban imádkozzunk: „Isten
a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja.
Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ör-
dögnek, és elfut tõletek. Közeledjetek az Istenhez, és Õ közeledni
fog hozzátok” (Jak 4,6-8).
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Testi állapotuk miatt egyeseknek lehetetlenség hosz-
szabb imádság alatt térdepelni. Isten a szívünket nézi, és
szívbéli magatartásunk fontosabb számára, mint testtar-
tásunk. De akik képesek arra, hogy térden állva imádkoz-
zanak, azokat ez a testtartás nagyban hozzásegíti annak
megértéséhez, hogy amikor imádkozunk, akkor abban a
nagyszerû kiváltságban részesülünk, hogy Teremtõnk-
höz úgy szólhatunk, mint barátunkhoz. Mindegyikünk-
höz szól pedig az a rendkívül fontos bibliai üzenet: „Aláz-
zátok meg magatokat az Úr elõtt” – és ha eleget teszünk
ennek a felszólításnak, folytatásként jön a csodálatos ígé-
ret: „És Õ felmagasztal titeket” (Jak 4,10).

TÁRJÁTOK FÖL SZÍVETEKET!
Az élõ közösség mindig Isten kegyelmi székénél

kezdõdik, ami az Újszövetség fogalmaival kifejezve,
a keresztnél történik, melyen Jézus meghalt

Még mielõtt az Úr Jézus meghalt a kereszten, Isten nagy
kegyelmében és szeretetében úgy döntött, hogy elfogadja
ártatlan Fia halálát a bûn váltságául, hogy az emberiség-
nek lehetõvé váljon a vele való közösség felújítása. Már
jóval Megváltónk keresztre feszítése elõtt kijelentette Is-
ten, hogy szolgáival a kegyelem székénél fog találkozni:
„Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélrõl, a két kérub
közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak” (2Móz 25,22).

A bûneinkért hozott áldozat ma már a történelem ré-
sze. Urunk, Jézus Krisztus drága vére értünk omlott ki, és
ezen keresztül a vele való közösség gyakorlásának új és
élõ módja adatott nekünk. Az Õ felfoghatatlan szeretete
miatt kiálthatunk fel boldogan: „Járuljunk tehát bizalom-
mal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyel-
met találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid 4,16).
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A kegyelem által Isten nem azt adja, amit megérdem-
lünk, hanem azt, amit nem érdemlünk meg! Csodálatos a
kegyelem Istenével közösségben lenni!

A körülöttem zúgó viharból,
mielõtt az ár elérne,
nekem biztos a menedékem:
a kegyelem királyi széke!

Ahol fejünkre, mint olaj csordul
Urunk kezébõl a béke,
ahol teljes lesz a nyugalom,
az a kegyelem királyi széke!

Ahol a lelkek egyesülhetnek,
tiszta barátság szövedéke,
s a szívek újra találkoznak,
az a kegyelem királyi széke.

Ahol mindig kész a segítség
magány, rosszkedv ellenére,
ahonnan az ördög is elfut,
az a kegyelem királyi széke!

Lelkünk sasszárnyán odaszállnánk,
ahol idõtlen a béke,
ahol a föld már mennyet érint,
és teljes az Úr dicsõsége,
ott a kegyelem királyi széke!

H. Stowell
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Élõ közösség nem jöhet létre,
ha tisztátalan a lelkiismeretünk

A családban született fiú mindig is szülei fia marad. Ezen
a tényen soha nem lehet változtatni. De ha a gyermek
rosszalkodik, akkor egy idõre megromolhat a szüleivel
való viszonya. A kapcsolat fennmarad, de a közösség sú-
lyos sérülést szenved. Ez nagy tragédia!

Csodálatos dolog elmerülni abban a tudatban, hogy az
újjászületésünk pillanatában örök, soha meg nem szün-
tethetõ kapcsolat keletkezett mennyei Atyánkkal. Ha iga-
zán a szívünkbe fogadtuk az Úr Jézus Krisztust, Isten
gyermekeivé lettünk, olyan kapcsolatba kerültünk vele,
amely megmarad mindörökké. Amikor viszont vétke-
zünk, akkor mennyei Atyánkkal való közösségünk meg-
szakad. Ilyenkor engedetlenségünk miatt nem érezzük
az Atya mosolyának áldását életünkön, amelynek azelõtt
úgy örvendeztünk. A tiszta közösségnek ez a megszaka-
dása – tartson akár rövidebb, akár hosszabb ideig – sem-
miképpen nem tulajdonítható Istennek, a velünk való tö-
rõdése hiányának. A szakadás oka a beszennyezõdött
lelkiismeretünk, egyedül mi vagyunk az oka az Istennel
való közösség bármely megszakadásának.

A tisztátalan lelkiismeret

John Bunyan* mondotta egyszer: „A bûn távol tart engem
a Bibliától, de a Biblia távol tart a bûntõl.” Ha valaki meg-
szomorította a Szent Szellemet, és tudatosan beengedte a
bûnt az életébe, az elveszíti szomjúságát Isten Igéje iránt.
A tiszta lelkiismeret rendkívül lényeges a keresztyén em-
ber számára, hogy remegõ, várakozó hittel forduljon Is-
ten Igéjéhez. A Biblia megállapítja: „Hit nélkül pedig senki
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sem lehet kedves Isten elõtt, mert aki az Istent keresi, annak hin-
nie kell, hogy Õ van; és megjutalmazza azokat, akik Õt keresik”
(Zsid 11,6).

De ha mi nem vagyunk hajlandóak leszámolni bûne-
inkkel, akkor hitünk kihûl, és nem tudunk többé ráhan-
golódni a Szent Szellem szavára, amikor olvassuk a Bibliát.

A tiszta lelkiismeret

Az Istennel való megromlott kapcsolatunk helyreállításá-
hoz föltétlenül szükséges a bûnnel terhelt lelkiismere-
tünk megtisztítása. Hogy a bûn terhétõl megszabaduljon,
a vétektõl szennyezett keresztyén embernek fel kell tár-
nia szívét, és meg kell vallania a bûnét Isten elõtt. János
apostol így ír: „Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz Õ, meg-
bocsátja bûneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól”
(1Jn 1,9).

Bibliámnak ebbe a részébe feljegyeztem F. W. Krum-
macher egyik imádságát. Ha észreveszem egyik bûnö-
met, megpróbálom nevén nevezve Isten kegyelmi széké-
hez vinni. Ilyenkor néha Krummacher szavait mondom
el az Úrnak saját bûnvalló imádságomul:

„Uram, Istenem, újra vétkeztem ellened. Nagyon
fáj ez nekem. Megítélem és elítélem magam – de a te
kegyelmed hatalmas, és ebben bizakodom. Tisz-
títsd meg lelkiismeretemet a bûnhõdés vérével, és
hit által tégy képessé, hogy én is átérezzem azt a
szenvedést, amit Te szenvedtél el a bûnöm miatt.”

Nem egyszerre, egy kötegben követjük el bûneinket,
így hát miért próbáljuk egyetlen, általános bûnvallással
elintézni õket? Ha arra kérjük Istent, bocsássa meg „min-
den vétkünket”, így egy csomagba kötve, akkor nagy a
valószínûsége, hogy ezzel büszke szívünk keres könnyû
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kiutat a bûnvallás alól, és ez semmiképpen nem tekinthe-
tõ az õszinte megbánás kifejezésének, sem pedig annak,
hogy vágyakozunk újra teljesíteni Isten akaratát. Az ilyen
mindent átfogó bûnvallás nem is szabadítja fel lelkiisme-
retünket a bûn terhe alól. Ha Isten Szent Szelleme ráéb-
reszt arra, hogy amit tettünk, az bûn, akkor nevén kell
neveznünk azt az engedetlenséget, mégpedig ugyanazok-
kal a szavakkal, amelyeket a Biblia velük kapcsolatban
használ – ne nevezzük ártatlan hazugságnak, hanem egy-
szerûen hazugságnak; ne nevezzük tisztátalan gondolat-
nak, hanem házasságtörõ vágynak; ne nevezzük elsietett
megjegyzésnek, hanem gyilkos gyûlöletbõl fakadó be-
szédnek.

Mivel problémánk a valódi bûn, és nem a „bûnkomp-
lexum”, ezért ne próbáljuk vétkeinket semmiféle lélekta-
ni magyarázattal elfogadhatóvá tenni, se ne keressünk
számukra emberi kifogásokat, amikor Isten színe elé ál-
lunk. Ha alázatosan és becsületesen nevén nevezzük bû-
nünket Isten elõtt, akkor Õ, nagy irgalmából válaszolni
fog bûnvallásunkra. Mert ilyen csodálatos az Isten irgalma.

Miután Dávid Isten elé tárta tragikus vétkét, örvende-
zett annak tudatában, hogy Isten nagy irgalmával eltörölhe-
ti hûtlenségét (Zsolt 51,2). Amit a Biblia az 51. zsoltárban
feljegyez, azt mutatja, hogy amikor a megtört szívû Dá-
vid Istenhez fordult, akkor nemcsak becsületesen meg-
vallotta vétkét, hanem õszintén meg is volt benne a meg-
térés szándéka. Ha megtérsz (azaz felismered, hogy a
magad útján jártál, és nem Isten szavára hallgattál, és
most teljes szívbõl vissza akarsz térni Isten tiszta, szent
útjára), és alázatosan és becsületesen megvallod tudato-
san elkövetett vétkedet, és nevén nevezed Isten elõtt, ak-
kor te is örvendezhetsz Isten irgalmának. Csakis ekkor
lesz igazán tiszta a lelkiismereted, és akkor állhat helyre
közösséged a szent Istennel. Ha pedig a szeretõ Isten ir-
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galmas cselekedete által megtisztult a lelkiismereted, ak-
kor egyszerre érzed, hogy felbátorodtál az imádságra.
„Mivel pedig, testvérek, teljes bizalmunk van a szentélybe való
bemenetelhez Jézus Krisztus vére által... járuljunk azért oda
igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a go-
nosz lelkiismerettõl” (Zsid 10,19.22). Az Isten elõtt való
igaz bátorság a tiszta lelkiismeretbõl ered. A tiszta szív
életre hívja a hitet, amely pedig az elõfeltétele az Istennel
való élõ közösségnek.

Miután már tudod, hogy szíved tiszta, az elmúlt bû-
nök megalázó emléke nem zavarja többé lelkiismerete-
det. Természetesen a Sátán ezután is megpróbál vádolni,
de a legerõsebb támadásait is visszaverheted az Úr Jézus
drága vérének erejével.

A Jelenések könyvében azok a megváltottak, akiket a
Sátán éppen azoknak a bûnöknek az elkövetésével vádol,
amiket Isten már megbocsátott nekik, megértették ennek
a drága vérnek a hatalmas erejét. Róluk jegyezték fel: „Le-
gyõzték õt (a Sátánt, a testvérek vádlóját) a Bárány véré-
vel...” (Jel 12,11). Nemcsak a megtisztult lelkiismeret áldá-
sát kapták meg, hanem annak a titkát is megismerték,
hogyan maradhatnak meg zavartalanul ebben. – Ezért di-
cséretet mondunk az Úrnak!

Az élõ közösség kizárja
a rossz lelki-szellemi állapotot

Gyakran valamilyen rejtett oka van annak, miért nem vá-
gyakoznak az emberek Isten Igéjének tápláló tejitalára.
Ahogy a tápláló étel nem vonzó számunkra, ha nem va-
gyunk éhesek, a Biblia sem vonz, ha nem vagyunk ki-
éhezve szellemi dolgokra. A beteg elveszíti étvágyát?
Akármilyen finom étellel kínálják, nem érdekli az evés.
Hasonlóképpen, ahogyan egy tápláló étel nem vonzó egy
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beteg számára, a Bibliának sem lesz vonzereje az ember
számára, ha rossz lelki-szellemi állapota elvette az étvá-
gyát e dolgok tekintetében.

Bár Péter arra biztat, hogy kívánjuk az „Ige tejét” (1Pt
2,2), elõzõleg óv az olyan magatartástól, amely tönkrete-
szi az Istentõl való lelki-szellemi táplálék utáni vágyun-
kat. Kimondja, hogy csak egyetlen módja van annak,
hogy elbánjunk a gyümölcsözõ csendes percek akadályai-
val: mindazt, ami megakadályozza egészséges szellemi
étvágyunk keletkezését, félre kell tennünk. Beállítottsá-
gunknak kell gyökeresen megváltoznia – vagy másként
kifejezve: meg kell térnünk!

„Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnoksá-
got, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást,
mint újszülött csecsemõk, a hamisítatlan lelki tejet kíván-
játok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre” (1Pt 2,1-2).

A Biblia nyomatékosan hangsúlyozza, hogy nem fog-
juk igazán kívánni az Ige által nyújtott hamisítatlan lelki
tejet, amíg ki nem irtottuk magunkból mindazt, ami meg-
rontja szellemi étvágyunkat. Lássuk azokat az akadályo-
kat, amelyek útjában vannak Isten õszinte imádásának és
a vele való közösségnek:

Rosszakarat: Fõként abban nyilvánul meg, hogy nem
tudjuk elfelejteni és megbocsátani azt, ahogy mások bán-
tak velünk. Neheztelünk és haragszunk.

Corrie ten Boom hihetetlen szenvedésen ment ke-
resztül a hírhedt náci haláltáborban – Ravensbrück-
ben. Még rettenetesebb volt számára végignézni,
hogy szeretett és megszentelt életû nõvérének élete
hogyan fogyatkozik el ennek a tábornak a kínzásai
között. Amikor ezekrõl az embertelen õrökrõl be-
szélt, akik felelõsek voltak az ilyen kegyetlensége-
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kért, Corrie ten Boom késõbb bizonyságot tett arról,
hogy hogyan bocsátott meg nekik õszintén, és azt
mondta: „A megbocsátás az akarat cselekedete, és
az akarat dönthet úgy, hogy megteszi, függetlenül
a szív hõmérsékletétõl.”
Ha engesztelhetetlenséget tûrsz meg magadban
bárki iránt – akármennyi szenvedést okozott is ne-
ked – az, hogy nem bocsátod meg, amit elkövetett
ellened, nem neki fog ártani, hanem a te lelkiélete-
det fogja megfojtani! Valójában, te leszel megkötö-
zöttségben általa mindaddig, amíg meg nem bocsá-
tasz neki. Csak akkor imádkozhatsz azzal az
imádsággal, amit a mi Urunk tanított nekünk: „bo-
csásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
mindenkinek, aki ellenünk vétkezett” (Lk 11,4). Ha tu-
dod, hogy a rosszindulat (engesztelhetetlenség)
szelleme van a szívedben valaki iránt, döntsd el,
hogy megbocsátasz neki vagy nekik, magányos
csöndességedben Isten elõtt. Akkor majd ki tudod
fejezni Isten szeretetét irántuk képmutatás nélkül!

Álnokság: Bûneink elfedezése, mentegetése, ahelyett,
hogy õszintén megvallanánk azokat – öncsalásban élünk,
nem hogy õszinték lennénk magunkhoz.

Képmutatás: Önmagunk bemutatása azzal a célzattal,
hogy mások jobbnak lássanak minket, mint amilyenek
valójában vagyunk. Minden képmutatás gyökere, az elis-
merésre vágyás – legyen az a lelkész, a szülõk, egy barát,
vagy a munkahely részérõl is.

Irigység: Gyanakvással nézzük a másoknak jutott ál-
dást, ahelyett, hogy õszintén örülnénk neki, és magunk-
nak kívánjuk azt, ami a másé.

Rágalmazás: Ha beszédünkkel sértünk valakit, vagy
valótlanságot terjesztünk valakirõl, ami rossz fényt vet
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rá. Saját vétkünket próbáljuk jelentéktelenné tenni azzal,
hogy mindig a más bûnével foglalkozunk.

Ezek azok a dolgok, amiket ki kell irtanunk életünk-
bõl, ha õszintén azt kívánjuk, hogy az Ige tápláljon ben-
nünket. És akkor ahogyan az újszülött csecsemõt nem
kell meggyõzni arról, hogy táplálkozzék az éltetõ tejjel,
amikor eljön az evés ideje, ha van lehetõségünk rá, hogy
kinyissuk a Bibliánkat, úgy kívánjuk mi is az Ige adta ha-
misítatlan tejet, hogy azon növekedjünk (1Pt 2,2).

Az élõ közösség nem fér össze az énközpontú élettel

Nemrég kezembe került egy misszionáriusnõ levele, aki
hosszú éveken át dolgozott Japánban. Többnyire olyan
emberek között végezte szolgálatát, akiket mások nem
tudtak elérni – kormányalkalmazottak, diplomaták és a
felsõ tízezer más tagjai közt. Ezt írta:

„Mi lett az önmegtagadásról és a kereszt naponkén-
ti felvételérõl szóló tanítással? Ahogy nézegettem a
keresztyén életre vonatkozó könyveket, fölfigyeltem
valamire. Az utóbbi húsz évben olvasott könyvek
témái fõként az ún. „csináld magad”-ra szorítkoz-
tak, a keresztyén élet „megjobbítására”. Csakhogy
én emlékszem azokra a könyvekre is, amelyeket ke-
resztyén életem kezdetén olvastam, és amelyek az
önmegtagadásról, a kereszt naponkénti felvételé-
rõl, a szent életvitelrõl, a Krisztusban való megma-
radásról és arról szóltak, engedjük, hogy Krisztus
munkálkodjék bennünk és általunk. Fokozatosan
eltûntek az ilyen tanítások, vagy csak képzelõdöm?
Talán errõl beszélt az a hongkongi kínai keresztyén
vezetõ, amikor így nyilatkozott: „Nyugaton, vagy in-
kább a szabad világ egészében, úgy látom, a gyüleke-
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zetek inkább a feltámadott Jézus Krisztus hatalmas
gyõzelmével azonosítják magukat. Ezt a fajta kapcso-
latot keresik. A feltámadott Fiú sikereire, gazdagsá-
gára, jó dolgaira törekszenek. Igen kevesen akarnak
közösséget vállalni Krisztus szenvedéseivel.
Ennek ellenkezõjét látom az ázsiai gyülekezetek-
ben, ahol a helyzet igencsak nehéz, és korlátozottak
a cselekvési lehetõségek. Az itteni hívõk inkább
Krisztus szenvedésével azonosulnak. Számukra az
Õ szenvedésével való közösség a legnagyobb jutalom és
kiváltság.”

Hasonlóvá lévén az Õ halálához

Pál apostol maga így prédikált: „Hogy megismerjem Õt és
feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést,
hasonlóvá lévén az Õ halálához” (Fil 3,10). Ámósz segít meg-
érteni az Úr Jézushoz csatlakozás nemes szándékával
kapcsolatban tett célzást, ahogy Pál kifejezte, amikor
megkérdezte, „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?”
(Ám 3,3). Ha az Õ feltámadása erejében akarunk járni,
egyet kell értenünk azzal, hogy a szenvedéseiben is osz-
tozunk. A fél beleegyezés egyáltalán nem beleegyezés!

Pál apostol rámutatott a viszonzatlan szeretet nagy
fájdalmára is, amikor az általa alapított gyülekezet tagjai-
nak azt írja, amikor elkezdték vitatni apostoli tekintélyét:
„Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, és magamat is fel-
áldozom a ti lelketekért. Ha én titeket annyira szeretlek, ti ke-
vésbé szerettek engem?” (2Kor 12,15). Máshol, az igazi sze-
retetvizsgához határozottan ezt jelentette ki: „...a szeretet
hosszan szenved... a szeretet nem keresi a maga hasznát...”
(1Kor 13,4.5).

Az ilyen tiszta szeretet, mely hosszútûrõ és önzetlen
volt, csodálatosan testesült meg az Úr Jézus Krisztus sze-
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mélyében. Amikor az Úr Jézus eljött a szeretet nélküli vi-
lágba, tökéletesen megmutatta Isten szeretetét emberi
formában. Tettei, szavai, legbelsõ gondolatai, mindent fe-
lülmúló ragaszkodása Atyja akaratához tökéletesen be-
mutatták, hogy milyen az a szeretet, amelyik „nem keresi
a maga hasznát”. Más szavakkal, attól a pillanattól kezdve,
amikor a bölcsõbe fektették, addig a pillanatig, amikor
megfeszítették, az Úr Jézus szeretetteljesen tartózkodott
attól, hogy emberi tökéletességének túláradó elõnyeit
gyakorolja azért, hogy „a maga hasznát keresse.”

Harminchárom éves földi tartózkodása során folya-
matosan „az életét adta értünk” (1Jn 3,16). És amikor a ke-
reszt halálos kínjaival nézett szembe, ezt olvassuk róla:
„Jézus jól tudva, hogy eljött az Õ órája, amelyben át kell mennie
e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette
õket mindvégig...” (Jn 13,1) szerette õket mindvégig.

Igen, az Õ szeretete igazán „hosszan szenvedett”. Ha
az Úrral való igazi, mély közösséget kívánjuk, akkor ezt a
kérdést kell föltennünk magunknak:

Az Istentõl kapott életem elõnyeit saját hasznomra
fordítom-e, vagy kész vagyok-e arra, hogy az élete-
met adjam másokért, még ha ez szenvedéssel jár is?

Isten szeretete teljes ellentétben van jelenkori önzõ ge-
nerációnkkal, mely merészen kijelenti, hogy az önszere-
tet erény, és az ember jogai fontosabbak, mint az, ami má-
sok javát szolgálja. Az embernek ez az önimádata az,
amit a Biblia az utolsó idõk egyik jeleként tár fel: „az embe-
rek önzõk lesznek..., akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az
Istent” (2Tim 3,2.4).

Nem meglepõ tehát, hogy Alexander Maclaren úgy
véli, hogy a magasabb rendû szellemi élet felé vezetõ út a
megsebzett önszeretet véres lábnyomaival van tele.
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Látjuk tehát, hogy a bûn nemcsak valamilyen végre-
hajtott cselekedet, nemcsak valamilyen rossz magatartás-
forma, hanem öröklött hajlam az énközpontúság és öntu-
datosság megvalósítása érdekében. Oswald Chambers
úgy nevezi ezt a bûnös hajlamot, hogy „jogigény az ön-
magunk felett való rendelkezésre”, és kijelenti, hogy
„egyaránt veszélyes, akár tiszteletreméltó erkölcsösség
köntösében, akár gonosz erkölcstelenség köntösében jele-
nik meg”. Könnyû észrevenni és megvetni az önzést és
könyörtelenséget a lopásnál és kizsákmányolásnál, de
tudnunk kell, hogy a bûnös énközpontúság kifinomul-
tabb módon is jelentkezik.

Nem meglepõ, hogy mindenféle családi probléma,
szociális feszültség, sõt, a legtöbb egyházon belüli viszály
mélyén ott rejlik az önmagunk érvényesítése – az ÉN
idõm, az ÉN pénzem, az ÉN módszerem, az ÉN vágyam,
az ÉN akaratom. Mindaz, ami nem az Isten szeretetét tük-
rözi vissza, az az emberben lakozó önzést fejezi ki!

Az én mennyei perspektívám

Hogy felismerjük énközpontúságunkat, annak egyetlen
módja az, hogy magunkat Isten szempontjából nézzük. J.
B. Philips a „Levelek fiatal gyülekezeteknek” címû mûvében
így írja át Pálnak a Kolossébeliekért mondott imádságát:
„Kérjük Istent, hogy úgy lássátok a dolgokat, ahogy azok való-
ban vannak, az Õ nézõpontjából, hogy nyerjetek tõle szellemi
látást és megértést” (Kol 1,9). Csak amikor követjük Pál
apostol példáját és imádkozunk azért, hogy Isten nyissa
meg lelki szemeinket, akkor kezdjük látni személyes éle-
tünk igazi körülményeit, nem a mi énközpontú életünk
szemével, hanem Isten mennyei távlatából. Csak így
szemlélhetjük életünk realitásait, az Õ szellemi prizmá-
ján keresztül.
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Egy megrendítõ éjszakán Mrs. Silence, régi barátunk,
nagyon megvigasztalódott, amikor mennyei szemszög-
bõl tudott tekinteni egy családi tragédiára. Hajnali 2 óra-
kor a telefon csörgése ébresztette fel: „Asszonyom, tudja,
ki vezette a kocsiját ma este?” – kérdezte egy rendõr.
„Igen, a két fiam jött haza egy ifjúsági bibliakonferenciá-
ról” – felelte nyugtalanul. „Nos, szomorú hírem van az
ön számára – a vezetõ elaludt, és a kocsija nekirohant egy
útszéli fának. A vezetõ azonnal meghalt, és a másik fiú
életben maradására sincs sok remény.” A rettenetes hír
valósággal megbénította az édesanyát, hiszen nagyon
szerette fiait.

Ahogy letette a telefonkagylót, Mrs. Silence mennyei
Atyjához kiáltott: „Ó, Istenem, mit csinál ilyenkor egy
anya?” Mivel megtanult biblikusan imádkozni – ahogy
késõbb nekem elmondta –, a Bibliának egyetlen verse ju-
tott az eszébe: „Mindenért hálát adjatok!” (1Tesz 5,18) – „De
Uram – folytatta Mrs. Silence –, Te jól tudod, hogy most
nincs hála a szívemben, csak döbbenet és üresség! De ezen
a borzalmas éjszakán engedelmeskedni akarok Igédnek,
és miközben ezt teszem, kérlek, tégy csodát a szívemben,
mert ebben a tragikus órában egyáltalán nem érzek hálát.”

Ez a gyengéd szívû édesanya késõbb elmondta ne-
kem, hogy amikor elõször mondta ki: „Köszönöm
Atyám!”, akkor kábult szíve hideg és üres maradt. De
ahogy hûségesen ismételgette hálaadását, a Szent Szel-
lem elvégezte a csodát: szíve megtelt békességgel és
õszinte hálaadással Istennek iránta és családja iránt való
változhatatlan szeretetéért. Mire megvirradt, a könnyek
még ott voltak a szemében, de a szíve megtelt Isten békes-
ségének leírhatatlan nyugalmával.

Csodálatos tanúságtétel ez Isten gyöngéd szeretetérõl,
amellyel kiemelt egy gyászoló édesanyát a tragédia em-
beri perspektívájából, mert az oly híven engedelmeske-

45



dett az Isten Igéjének. A legmélyebb gyász órájában fájó
szíve mélységesen megvigasztalódott. Ahogyan ez a pél-
da is mutatja, aki Istennel járja útját, az még a legnagyobb
bajában is meg tudja látni a nagy különbséget a földi és a
mennyei nézõpont között.

A hálaadás és a hit mindig kölcsönhatásban vannak
egymással. Ha az igazi hit hálaadásra tölti el a szívünket,
Isten képessé tesz rá, hogy életünk változó körülményeit
– legyenek azok kívülrõl nézve jók vagy rosszak – az Õ
nézõpontjából tudjuk látni, akkor Õ biztosít minket arról,
hogy „Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál”
(Róm 8,28). Ennek a versnek a vigasztalása nem kell hogy
hideg, üres, gyakran idézett igazság maradjon. Isten
azért adta ezt a csodálatos ígéretet, hogy nagyszerû való-
sággal csendüljön fel a szívünkben. Dicsérjük az Urat ak-
kor is, ha nem érzünk kedvet hozzá, mindaddig, amíg
meg nem jön ehhez a kedvünk. Sohasem fordulhatnak
elõ életünkben olyan körülmények, amelyek között ne
lenne idõszerû dicsérnünk az Urat!

Nemrégiben levelet kaptunk olyan misszionáriusok-
tól, akik régóta hûségesen és eredményesen szolgálják
Krisztust egy közel-keleti ország nehéz körülményei kö-
zött. A levélben többek között ez állt: „Istent az Õ jelleme,
tulajdonságai alapján dicsérhetem, és kell is dicsérnem,
nem pedig a magam kedve alapján.” Corrie ten Boomnak
a megbocsátásra vonatkozó kijelentése kibõvítésére azt is
mondhatnánk, hogy mivel Isten dicsérete akarati cselek-
vés, az akaratom választhatja azt, hogy az érzelmeim hõ-
fokára való tekintet nélkül fogom Õt dicsérni! És Õ meg
fogja adni az Õ békességét, és szeretetének bizonyosságát
– a körülményekre való tekintet nélkül.

Az Ige nem mondja azt, hogy adjunk hálát Istennek
mindenért, de azt megkívánja, hogy higgyünk szereteté-
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ben és jóságában azzal, hogy adjunk neki hálát minden
körülmények közt!

A szívbõl jövõ, õszinte hálaadás, mely a mi mennyei
perspektívánk felismerésébõl ered, a hitnek az az alko-
tórésze, amely elválasztja az önsajnálatot a gyásztól.

Ne felejtsük el, hogy ez igaz, akár a gyülekezetben,
akár a kórházban vagyunk is! Még akkor is, amikor rátör-
nek az élet viharai, bár egy földhöz kötõdõ szívnek
könnyebben esik a „szánakozzatok rajtam” magatartást
sugározni, egy Krisztus-központú szív azonban ilyenkor
is képes az Urat dicsérni.

Oswald Chambers így ír*:

„Legtöbben elesünk és összeomlunk a fájdalom
legelsõ érintésétõl. Leülünk Isten céljainak startvo-
nalára, és teljesen elerõtlenedünk az önsajnálattól.
Még az úgynevezett keresztyén együttérzés is csak
a folyamat gyorsítására jó. Isten azonban nagy sze-
retetében sohasem teszi ezt. Õ Fiának átszögezett
kezét hozza elénk ilyenkor, és ezt mondja: Lépj kö-
zösségbe velem, emelkedj fel és ragyogj! Ha meg-
tört szíveden keresztül Isten eléri azt, hogy az Õ
akarata történjék meg, akkor adj neki hálát azért,
hogy összetörte a szívedet.”

Vegyük észre Isten szeretõ szándékát „minden dolog”
mögött, ami életünkben történik. A következõ versbõl ki-
derül, hogy arra rendeltettünk, hogy „hasonlókká legyünk
az Õ Fia képéhez” (Róm 8,29).

Igen, ha mi is meg akarjuk érteni, hogy Isten milyen
dicsõséges szabadságot adott nekünk önmagunktól, ak-
kor lényeges, hogy megtanuljuk életünket mennyei táv-
latból szemlélni.
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Isten válasza az énközpontú életre nem a javítás, nem
a nevelés, hanem a halál! Amikor énközpontú életünk
visszahúzó hatásával találkozunk, a hit segíthet, hogy Is-
ten örök érvényû igazságában örvendezzünk: „Mert meg-
haltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Is-
tenben” (Kol 3,3).

Mivel Krisztussal vagyunk elrejtve Istenben – a ha-
lál, az eltemettetés és a feltámadás folyamata által (Róm
6,2-4) – el lettünk vágva a földre visszahúzó természe-
tünktõl, annak minden énközpontúságával együtt. Most
az élet új perspektívájának örülhetünk, a kereszt adta fel-
támadás oldalán! A régi természetnek adott halál révén
az igazi keresztyén Isten új teremtésének lett része. Ez az,
amirõl a mi megváltásunk szól.

Amint megértjük a Krisztussal együtt való megfeszít-
tetésünket, mindennapi életünk átformálódik az énköz-
pontú létbõl a Krisztus-központú létbe. Ahhoz azonban
meg kell tanulnunk, hogyan kezeljük földi problémáinkat.

Meghaltam Krisztusban. – Általa élek,
mert feltámadtam új életre benne!
Õvele gyõztem bûneim felett,
és Õáltala jutok a mennybe!

Az én földi problémám

Fel kell tennünk a szívbe markoló kérdést: „Az én földi
életem valóban Krisztus-központú, vagy még mindig
énközpontú?”

Az énközpontú élet természetesen gyorsan szembe-
fordul bármivel és bárkivel, ami vagy aki biztonságát, ké-
nyelmét vagy jólétét veszélyezteti. G. Campbell Morgan
helyesen állapította meg: „Az énközpontúság a bûn lé-
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nyege, az ellenségeskedés magva; a pokol építõanyaga.”
(Hóseás: Isten szíve és szentsége)

Egy imaközösségben egy nõtestvér tõle szokatlan
õszinteséggel imádkozott. Nyilván új és életet átformáló
módon találkozott Istennel. „Úr Jézus – imádkozta – ölelj
át szeretõ karoddal, ölelj engem a keresztedhez, és sze-
ress engem halálra. Többé nem akarom a magam életét
élni, hanem azt akarom, hogy Krisztus éljen bennem.”

Ez az imádság nagyon mély benyomást tett rám. Az
imádkozó tudta, hogy örök élete van, hogy Krisztussal
együtt lesz a mennyben – de annak is tudatában volt,
hogy a teste itt van a világban. Ez hûen fejezte ki az Úrral
való még szorosabb kapcsolat utáni vágyát. Amikor ké-
sõbb elgondolkodtam rajta, rájöttem, hogy Pál adta meg
az ilyen imádságnak a bibliai alapját, amikor ezt írta:
„...ha a Szellem által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok”
(Róm 8,13).

Olvasóim egy része hasznosnak találhatja a következõ
gondolatokat, mint elmélyült elmélkedést errõl a versrõl,
míg mások talán hasznosabbnak és gyakorlatibbnak fog-
ják találni az utána következõ szakaszt. Azok, akik ott-
hon vannak a görög nyelvben, még teljesebb értelmezését
adják a felszabadító igazságnak, ami a következõ versben
van: „Ha te, a Szellem által megöldöklöd a test cselekedeteit,
élni fogsz” (Róm 8,13).

Elõször: Az eredeti görög nyelvben a te szó a megöldö-
kölni ige alanya és cselekvõ (aktív) alakban van írva.

Bibliai tény – Ha meg kell szabadítanom önközpontú
életemet a test „cselekedetei”-tõl, akkor aktívan (cselekvõ-
en) és pozitívan együtt kell mûködnöm Istennel.

Másodszor: Ez a vers azt is megmondja nekünk, hogy a
Szellem (Isten isteni ítéletvégrehajtója) által Isten maga
gondoskodik csodálatosan a mi önzõ, földhöz kötõdõ tet-
teink fölötti gyõzelemrõl.
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Bibliai tény – Bár imádkozva és aktívan (cselekvõen) részt
kell vennünk ebben a folyamatban, magamtól nem tu-
dom halálba adni önzõ tetteimet! Amíg ebben a világban
vagyok, csak a Szent Szellem választhat el radikálisan
önközpontú életemtõl.

Harmadszor: Azt is érdekes felfedezni, hogy ez a vers
jelen idõben van írva. Ennek az igeidõnek a használata
gyakorlatilag arra mutat rá, hogy imádkozó és cselekvõ
(aktív) együttmûködésemnek Istennel folyamatosnak
kell lennie.

Bibliai tény – Bár átformáló tapasztalat lehet, amikor
egy keresztyén elõször kéri meg a Szent Szellemet, hogy
szeresse halálra (a hívõ) életét, de ez mégsem olyasmi,
amit csak egyszer kellene megtenni. Nem, valahányszor
saját életünk felemeli rút fejét, különösképpen imádkozni
kell ezzel kapcsolatban, hogy együttmûködjünk a Szent
Szellem felszabadító munkájával. Akkor, mivel állandó-
an a Szent Szellem megöldöklõ munkájára támaszko-
dunk, önzõ tetteink valóban elhalnak. Isten azt akarja,
hogy a mi részünkrõl a hitnek ez a magatartása folyamatos, elõ-
rehaladó mindig jelenlevõ élmény (tapasztalat) legyen!

Hogy ezt illusztráljuk, képzeletben menjünk be egy bí-
rósági tárgyalóterembe. Egy ember gyilkossági ügyét tár-
gyalják. A bizonyítékokat megvizsgálták, a tanúkat ki-
hallgatták, a vádlott bûnösségét megállapították és most
a bíró ünnepélyes felelõssége, hogy kimondják az ítéletet.
Csend borul a tárgyalóteremre, amikor a bíró felemelke-
dik és azt mondja: „Ezt az embert gyilkosságban bûnös-
nek találták és ezért ítélete halál.”

Ezzel a komor kijelentéssel a bíró feladata véget ért.
Ha a bíró mégis megpróbálná maga végrehajtani a halá-
los ítéletet úgy, hogy kivenne egy pisztolyt a pultja alól, és
agyonlõné a gyilkost, maga válna gyilkossá!
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Miután kimondta a halálos ítéletet, a bíró csak annyit
tehet, hogy átadja az elitéltet az állami ítéletvégrehajtónak.
Ugyanígy, a mi saját életünk nem tehet mást, mint hogy
felismeri és megvallja saját önzõ voltát. Mint a tárgyalóte-
remben a bírónak, most nekünk kell kimondanunk a halá-
los ítéletet valamennyi önzõ tettünk fölött. De éppen úgy,
ahogy a bíró sohasem vehetné el a gyilkos életét, önköz-
pontú állapotunkban nekünk sincs hatalmunk arra, hogy
„megöljük” saját életünk cselekedeteit. De hála Istennek,
hogy Õ gondoskodott egy isteni ítéletvégrehajtóról a Szent
Szellem személyében – hogy mûködõképtelenné tegye az
életünkben meglevõ lehetõséget az önzésre.

Igen, Isten kegyelme folytán a Szellem által képesek
vagyunk halálba adni a test cselekedeteit. Ahogyan foly-
tonosan és eltökélten élünk ezzel a csodálatos gondosko-
dással, meg fogjuk tapasztalni, az igazán Krisztus-köz-
pontú élet felszabadító örömét.

Ilyen világos szentírási tanítás, és olyan komoly imád-
ságok hatására, amilyet az imaösszejövetelen hallottam
egy testvértõl, én is sokszor imádkozom hasonlóképpen:

Uram, a Szent Szellem által ölelj a kereszthez és
szeresd halálra saját életemet. Nem akarok többé
én magam élni, hanem éljen bennem Krisztus.

Könnyen elhisszük, hogy az Isten Igéjével való táplál-
kozásunk és tápláltatásunk végsõ célja az, hogy békés
megelégedéssel éljünk. Nem így van! Miért vitték fel az
ószövetségi papoknak a legszebb juhokat áldozatul?
Azért, hogy megmutassák, milyen nagyszerû példányo-
kat tudnak kitenyészteni? Ellenkezõleg, ahogyan Willi-
am Still rámutat, pontosan ezek a szép állatok voltak ki-
szemelve az áldozatra. Már születésüktõl kezdve
céltudatosan arra szánták õket.
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A keresztyének közül sokan gyakran élnek abban a
tévhitben, hogy zenei vagy szónoki képességeik akkor
kedvesek Krisztusnak, ha megpróbálnak dicséretet nyer-
ni az evangéliumi hallgatóságtól.

Ha Isten bennünket szeretõ gonddal táplál Igéjével,
ezt nem azért teszi, hogy külsõ-belsõ megjelenésünk tet-
szetõsebb legyen, hanem azért, hogy életünk minden ré-
szét tegyük fel az oltárára áldozatul. Hogy éljen bennünk
az Úr Jézus, elõször meg kell halnia mindannak, amik ön-
magunkban vagyunk – önsajnálkozásunknak, énköz-
pontúságunknak, öntetszelgésünknek, önigazultságunk-
nak... és folytathatnám a sort.* Pál apostol fájó szívvel
állapítja meg, hogy Timóteust kivéve nincs más, aki tö-
rõdne a kolossébeli gyülekezettel, mert „mindenki a maga
dolgaival törõdik, nem pedig a Krisztuséval” (Fil 2,21). Sok ot-
tani keresztyén nem tudta, hogy a szeretet nem keresi a
maga hasznát.

Hol vannak manapság azok a keresztyének, akik való-
ban törõdnek a gyülekezet dolgaival? Annyira elfoglal-
tak vagyunk, hogy nincs idõnk azokat szeretni, akiknek
senkijük sincs, hogy gondjukat viselje? Ne feledkezzünk
meg arról, hogy csak Isten szeretete képes arra, hogy ne a
maga hasznát keresse. És ahogyan egy pohárból elõször
ki kell üríteni a benne lévõ ecetet a savanyú íz miatt, mie-
lõtt édes, zamatos narancslevet töltenénk bele, úgy a saját
életünket is elõször halálra kell adni, mielõtt betölthet
bennünket Isten szeretete. Istené legyen a dicsõség, hogy
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e szolgálatok mindegyike részét képezi a Szent Szellem
irgalmas munkájának a mi életünkben.

Milyen nagy szükségünk van valamennyiünknek
arra, hogy folyamatosan kérjük a Szent Szellemet arra,
hogy „ölje meg” (adja halálba gyökeres szétválasztással)
saját életünk tetteit, és töltsön be minket Isten túláradó
szeretetével: „mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a ne-
künk adott Szent Szellem által” (Róm 5,5).

Amikor ezek az igazságok kezdenek megvilágosodni
a szívedben a csendességed alatt, a Szent Szellem új igaz-
ságokat fog megmutatni neked Isten Igéjében.

Szükséges, hogy Isten valamennyi gyermeke kérje
Urát, hogy öldökölje meg benne öntelt életét, és töltse el
Isten túláradó szeretetével.

Miután lelkiismeretünk tiszta; szándékunk rendbe
jött; énközpontúságunk meghalt a kereszt tövében, akkor
vagyunk igazán készen arra, hogy odaforduljunk Isten
Igéjéhez. Jól fejezi ki ezt az a mondás, hogy minden hívõ-
nek „szoros elszámolásban kellene lenni Istennel”, tehát
folyamatosan gyõzõdjön meg róla, hogy ne legyen sem-
mi olyasmi az életében, ami megrontaná Isten-tudatát és
Urával való kapcsolatát.
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Ezek után térjünk vissza még egyszer W. M. Banting
imádságához (28. oldal), csendben és elgondolkozón el-
mondva azt magunk is.
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LELKI-SZELLEMI FELÜLVIZSGÁLAT

1. Az Úr jelenlétében tudatában vagyok-e olyan bûn-
nek, amit nem bántam meg?

2. Van-e problémám:
– Az engesztelhetetlenség lelkületével?
– Az olyan emberek iránti szeretettel, akiket nem

kedvelek?
– Azzal, hogy megtévesztek embereket azért, hogy

kedvezõ színben tûnjek fel elõttük?
– Azzal, hogy irigylem valaki más adományait

vagy tulajdonát?
– A zúgolódással és kritizálással?

3. Élõ hitben járhatok-e, mert a lelkiismeretem meg-
tisztult?

4. Földi életem valóban Krisztus-központú vagy még
mindig énközpontú?



�
Ha az Úrral járunk, szava szent világunk,

mennyi békével, örömmel áld!
Néki míg engedünk, Õ jár csendben velünk,

hogyha bízunk, s követjük szavát.

Soha nincs oly árnyék, soha oly borús ég,
min az Úr arca nem ragyog át.

Múlik búnk és bajunk, könnyünk, sok sóhajunk,
hogyha bízunk, s követjük szavát.

Teher nincs oly nehéz, olyan nagy szenvedés,
mely mint jó mag, bõ termést nem ád.

Nincsen kereszt, csapás, mibõl nem lesz áldás,
hogyha bízunk s követjük szavát.

Közösségben Vele, lábainál ülve,
s Vele járva az életen át;

mint mondja, úgy teszünk, hová küld, elmegyünk,
hogyha bízunk s követjük szavát.

H. James Sammis
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4.
AZ ISTENNEL TÖLTÖTT

CSENDESSÉG IDEJE

Senki sem állíthatja azt, hogy képes szembeszállni a nap
kihívásaival anélkül, hogy elõzõleg nyitott Bibliával és
nyitott szívvel erõt ne merítene azokhoz az Úr Jézus Krisz-
tus mindenre elégséges erejébõl.

Dávid ily módon fejezte ki a szellemileg gyümölcsözõ
élet titkát: „Boldog ember az..., aki az Õ (az Úr) törvényérõl el-
mélkedik..., mert az idejében megtermi gyümölcsét, és... min-
den sikerül, amit tesz” (Zsolt 1,1-3).

Milyen embernek ígér Isten ilyen boldogulást? Olyan
embernek, aki „az Úr törvényében gyönyörködik, és az Õ tör-
vényérõl elmélkedik éjjel-nappal” (Zsolt 7,2).

Azt szoktam mondani azoknak, akik csak nemrég fo-
gadták el az Úr Jézust szívükbe és életükbe: „Egy fejezet
(a Bibliából) naponta – az ördögöt sakkban tartja.” Ol-
vasd el a Bibliából a napi adagodat, és azután kezdd elöl-
rõl, és olvasd újra. Ha ezt teszed, versrõl versre tudsz
majd elmélkedni róla. Láttál már tehenet legelészni?
Megrágja a füvet, lenyeli, azután visszaadja a szájába, és
újra megrágja, mindaddig, amíg ki nem vonja belõle a
szükséges tápanyagot. Jó példája ez annak, hogyan kell
elmélkednünk Isten Igéje felett.

Ismertem egy embert, aki a 70. születésnapján tért
meg. Ekkor még nagyon kevéssé ismerte a Bibliát. Mind-
addig, amíg új életet nem nyert a Krisztusban, nem volt
még templomba járó sem; nem is olvasott valami sokat.
Újjászületése után azonban oly nagy vágy töltötte el,
hogy növekedjék a kegyelemben és a mi Urunk Jézus
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Krisztus megismerésében, hogy mire elérkezett a Jézus
Krisztushoz való hazatérésének ideje, 83 éves korában,
már 73-szor olvasta el a Bibliát elejétõl végéig.

A nyitott Biblia, a tiszta szív, az alázatos lélek és Dávid
imádsága: „Nyisd meg szemeimet, hogy meglássam, milyen
csodálatos a Te törvényed” (Zsolt 119,18): nos, mindez felké-
szít az Úrral együtt töltendõ gyümölcsözõ csendes órára.

Vannak, akik nem tudják, hogy az Istennel együtt töl-
tött idõ valójában párbeszéd. Miközben a Biblia verseit
elgondolkozva olvassuk, Isten szól hozzánk. Miután sze-
retettel lehajolt Krisztus, hogy beszéljen a szívünkkel,
várja, hogy imádságban válaszoljunk szavára. Mikor el-
gondolkodunk Isten Igéjén, az gondolataink része lesz.
Amikor imádságban felelünk Isten Igéjére, akkor az Ige
életünk része lesz!

„Hogyan szól Isten hozzám, amikor a Bibliát olva-
som?” Én magam nagy segítségnek találtam, ha úgy ol-
vasok minden egyes verset, hogy közben bizonyos kér-
déseket teszek fel magamban. Ezek közül néhány már
sok évvel ezelõtt eszembe jutott. Azután engedem, hogy
ezek a kérdések vezessenek, amikor imádságos szívvel
vagyok közösségben az Úrral. Miután már hosszú évek
óta ezen kérdések alapján elmélkedem az Ige felett, azok
szinte második természetemmé váltak, amikor elvonu-
lok a Szentírással a kezemben, hogy Istennel kettesben
legyek.

Ezek közül a kérdések közül néhány az engedelmes-
ségre vonatkozik, mások a hit válaszát igénylik, ismét
mások bizonyos veszélyeket és figyelmeztetéseket állíta-
nak figyelmem középpontjába. Isten imádására és dicsé-
retére indítanak, végül vannak olyanok is, amelyek segí-
tenek az ellenség kifinomult csapdáinak felfedezésében,
és képessé tesznek arra, hogy megértsem, hogyan lehet
Krisztusnak a Sátán felett aratott gyõzelme az enyém is.
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AZ ENGEDELMESSÉG VÁLASZA

Ha azt akarjuk, hogy csendes perceink ne váljanak rutin-
szerûvé, akkor engedelmeskednünk kell, valahányszor a
Szent Szellem valamilyen tennivalót ad.

Az élõ közösség megkívánja akaratunk hódolását

Ha csendes perceinkben olvassuk a Bibliát, jó, ha megkér-
dezzük magunktól, hogy az olvasott Igében:

– Van-e nekünk szóló parancs?
– Elhagyni való bûn?
– Jó példa, amelyet követnünk kell?
– És van-e rossz példa, amelyet kerülnünk kell?

Látod-e, hogy az ilyen kérdések személyes, kétoldalú
kapcsolatba tudnak vonni Urunkkal? Nem engedik,
hogy megakadjunk az éppen olvasott igazság felett való
tétlen gondolkodásnál. Ha Isten színe elõtt válaszolunk
ezekre a kérdésekre, szükségesnek találjuk, hogy szívünk
mélyén feleljünk mindarra, amit Isten mondott.

Ne felejtsük el, hogy maga a Szent Szellem van velünk,
amikor Isten Igéjét olvassuk, és ha ráhagyatkozunk, ak-
kor Õ a fejedbõl a szívedbe helyezi azt!

Valamennyien veszélyes idõket élünk, hiszen a világ a
lázadás és az Isten parancsai iránti engedetlenség útján
rohan. Hogy üdvös hatással lehessünk egy Krisztust
megvetõ nemzedékre, teljes szívünkbõl engedelmesked-
nünk kell Isten szavának. Csak akkor nyílik meg szívünk,
ha az Isten által megmutatott igazságnak engedelmeske-
dünk, hogy keresztüláradjon rajta Isten ereje az erre na-
gyon is rászorult világba.
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Nemrég olvastuk a feleségemmel Oswald Chambers:
„Krisztus mindenek felett” c. könyvét. Hadd idézzek ebbõl
egy bekezdést:

„Engedelmeskedj Istennek abban, amit megmuta-
tott neked, és utána rögtön meglátod a következõ
dolgot, amelyben engedelmeskedned kell... Azt hi-
szem, egy napon majd megértem ezt – mondod. De
várjunk csak egy pillanatra: megértheted már most
is. Nem a tanulmányozás útján juthatsz el a dolgok
megértéséhez, hanem az engedelmesség útján. Még
az engedelmesség legkisebb töredéke is megnyit-
hatja elõtted a menny ablakát, úgy, hogy feltárul
elõtted Isten legmélységesebb igazsága. De Isten
soha nem jelenti ki önmagáról szóló igazságát annak,
aki nem engedelmeskedik annak, amit már tud.”

Hallottam, hogy egy éjszaka két nagy úttörõ misszio-
nárius Charles C. Studd és Hudson Taylor* ugyanabban a
padlásszobában aludtak. Kora reggel Taylor arra ébredt,
hogy szobatársa a nyitott Bibliája fölé hajlik, amelyet libe-
gõ gyertyaláng világított meg. Taylor kérdésére Studd ezt
válaszolta:

„Éjféltájt felébredtem, és eszembe jutottak az Úr Jé-
zus szavai: »Ha szeretsz engem, megtartod az én paran-
csolataimat« (Jn 14,15}. Feltettem magamnak a kér-
dést, vajon én magam bizonyítottam-e már az Úr
Jézus iránti szeretetemet teljes engedelmességem
által? A Bibliám után nyúltam, és az éjszaka hátra-
lévõ részét az evangélium olvasásával töltöttem.
Kikerestem mindazokat a parancsolatokat, amelye-
ket az Úr tanítványainak adott. Amelyeknek – Isten
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kegyelmébõl – engedelmeskedni tudtam, azokat
megjelöltem, és odaírtam ezt a szót is: »Halleluja!«
Amikben engedetlen voltam, azokkal kapcsolatban
megvallottam vétkemet, és az Õ kegyelme által újra
odaszántam magam az engedelmességre, hogy így
mutassam meg: valóban szeretem Õt.”

Kedves olvasóm, ha valóban az Úrral jársz, az Õ Igéjé-
nek világosságában, te is egyetértesz a himnuszköltõvel,
aki tanúságot tett arról, hogy nincs más út, mint „bízni és
engedelmeskedni”.

A HIT SZEREPE

A Biblia Isten hitépítõje! S amikor felépültünk a hitben –
vagyis az Úr Jézus Krisztustól való függésben, és a Neki
való engedelmességben – meg fogjuk erõsíteni, hogy „én
nem tudom, de Õ tudja!” Ha csendes perceinkben olvassuk
a Bibliát, jó, ha megkérdezzük:

– Van-e ebben az igerészben ígéret, amelybe fogódz-
hatunk?

– Van-e ebben az igerészben figyelmeztetés, amire
ügyelnünk kell?

A Biblia tele van ígéretekkel. Miközben Isten Igéjén
gondolkozunk, szükséges, hogy Isten ígéreteire hivat-
kozzunk. Szükséges azonban, hogy komornak tûnõ fi-
gyelmeztetéseire is odafigyeljünk.

Ha csak Isten ígéreteire figyelünk, de figyelmeztetése-
it elhanyagoljuk, akkor nem „hit által élünk”, hanem „ál-
hit által meghalunk”.

Ahogy napról napra olvassuk a Bibliát, jegyezzünk
meg benne minden ígéretet, és tekintsük olyannak, mint
ami nekünk szól. Ha elfogadjuk Isten ígéreteit, akkor az
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Úr Jézus Krisztus elegendõ erõt ad majd, hogy megte-
gyük az engedelmesség minden lépését, és megtapasztal-
juk az ígéretek valóra válását.

Isten azért adja ígéreteit, hogy élõ igazsággá váljanak!
Amikor megragadjuk ezeket az ígéreteket, hitünk folya-
matosan erõsödni fog, hiszen meg van írva: „A hit tehát
hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által” (Róm
10,17).

Elgondolkoztunk-e már azon, mi a hit ellentéte? A vá-
lasz erre nem olyan egyszerû, mint amilyennek látszik.
Ha azt mondjuk: a hit ellentéte a hitetlenség, ezzel nem
feleltünk maradéktalanul. Három életadó tétel: a hit, a rá-
hagyatkozás, és az alázatosság. A három halált hozó tétel
pedig: a hitetlenség, a függetlenség, és a büszkeség.

A hit embere bízik abban, hogy az Úr Jézus meg tudja
tenni azt, amit õ maga soha nem tudna megtenni önma-
gáért. Ha a Bibliát olvassa, a hit embere nemcsak felfede-
zi, hanem magára is alkalmazza Isten ígéreteit.

Az Úr Jézus azt mondta tanítványainak: „...mert nálam
nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15,5). Mielõtt valaki
bízna az Úrban (hogy Õ megtehet bármit, ami szellemileg
értékes), elõbb meg kell gyõzõdnie arról, hogy õ maga,
mint ember, a maga erejébõl semmi olyat nem tehet meg,
aminek értéke van az örökkévalóság számára. Az ilyen
hívõ függõség pedig csakis alázatos szívbõl fakadhat. Az
ilyen ember akkor el fogja tudni mondani Pál apostollal,
hogy „Mindenre van erõm abban, aki megerõsít engem” (Fil
4,13).

A hitetlenség embere ezzel szemben magát teljesen
függetlennek tekinti, és úgy véli, hogy valójában semmi
szüksége sincs Isten segítségére. Szomorú, hogy milliók
nem jönnek az Úr Jézus Krisztushoz, hogy tõle várják az
üdvösségüket. Ugyanolyan szomorú az is, hogy sok ke-
resztyén ember nem Jézus Krisztustól várja, hogy alkal-
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massá tegye a keresztyén életre. Az emberi függetlenség
minden formája a büszke, hajthatatlan emberi szívbõl
születik.

Elmondhatjuk tehát, hogy a hit ellentéte a büszkeség,
míg a hitetlenség ellentéte az alázat. Az önbizalom és ön-
elégültség mindig a hit ellen oltja be a szívet.

Minden világi hatás, melynek célja az emberi én meg-
növelése, ugyanakkor csökkenteni fogja az embernek a
feltámadott Krisztus természetfeletti erejébe vetett biztos
meggyõzõdését.

Istennek kimeríthetetlen forrásai vannak minden ígé-
rete mögött, melyeket valaha is tett. Nem hagy magunkra
a magunk fortélyaival és okosságával, hogy azok segítsé-
gével járjuk végig az életünket. A világnak mindenféle
befolyása arra szolgál, hogy felfújja az ént és megfossza a
egyént a feltámadott Krisztus természetfeletti erejében
való bizalomtól.

G. K. Chesterton (1874–1936) nagyon találóan jelle-
mezte az önelégült büszkeség ellentmondását. Azt írta:

„Amiben napjainkban szenvedünk, az a rosszul ér-
telmezett szerénység. Szerények vagyunk abban,
amiben soha sem lenne szabad szerénynek len-
nünk. Ám kételkedjék az ember önmagában, de ne
kételkedjék az igazságban; mert akkor pontosan az
ellenkezõjét teszi annak, amit tennie kellene.”

Azok a keresztyének, akik inkább bíznak önmaguk-
ban, mint az Úrban, vagy pedig embertársaik tanácsára
hagyatkoznak, sohasem tapasztalják meg Isten áldásá-
nak a teljességét. Mint ahogy a víz mindig lefelé folyik, a
Szent Szellem is, akit az Úr Jézus „élõ víz”-nek nevez,
soha nem árad az olyan emberbe, „aki nem õszinte lelkû, aki
elbizakodott” (Hab 2,4).
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Ezzel szemben bõven árad a Szent Szellem annak az
embernek a szívébõl, aki felismeri, mennyire szüksége
van Krisztusnak erõt adó hatalmára.

„Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiál-
tott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki
hisz énbennem – ahogy az Írás mondta –, annak belsejé-
bõl élõ víz folyamai ömlenek” (Jn 7,37-38).

Mindennap az Úr lábához borulhatunk, és ihatunk az
élõ vízbõl. Akkor az életet többé nem a tehetség vagy gya-
korlat határozza meg, hanem Isten Szent Szellemének bõ-
séges kiáradása az ember lényének legbelsejébõl.

Ne feledjük, hogy a Szent Szellem személyében feltá-
madott Urunk szállt le, hogy magára vegye Isten minden
újjászületett gyermekének fizikai formáját. Manapság va-
lójában a hívõ ember, az Úr Jézusnak egy istentelen világ-
ba vezetõ stratégiai hídfõállása. A Szent Szellem minden
igénybe vehetõ keresztyén által folytatja a maga meg-
mentõ munkájának kiterjesztését más emberek életére.

Mert ti az élõ Isten temploma vagytok. Ahogy Isten mondta:
„közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és õk az én népem
lesznek” (2Kor 6,16).

A Szent Szellem az egyetlen forrásunk a keresztyén
életvitelhez.

Igen, Isten temploma vagyunk, amin keresztül Õ meg
akarja mutatni szentségét és dicsõségét!

Felismerve ezt a meglepõ tényt, Pál apostol folytatja
komoly intelmeit: „Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak,
szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi
tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi meg-
szentelõdésünket” (2Kor 7,1).
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ISTEN IMÁDÁSÁNAK A VALÓSÁGA

A hangvilla a zongorahangoló univerzális eszköze. Egy
hangvilla fix hangmagasságával, egy lehangolódott zon-
gorát tökéletes harmónia állapotába lehet hozni.

Hasonlóképpen, a Biblia Istennek az eszköze arra,
hogy az emberi szív legszomorúbb hangulatát, a meny-
nyek muzsikájára és harmóniájára hangolja. S mivel Is-
tennek az Igéje friss betekintést hoz Isten dicsõségébe,
szentségébe és szeretetébe, az ember istentisztelete és di-
csõítése folyamatosan megújul, ahogyan az apostol taná-
csolja: „... mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és
lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben
az Úrnak” (Ef 5,19).

Hogy csendes perceinkben valóban imádni tudjuk az
Urat, hasznos felvetnünk a következõ kérdéseket:

Van-e az igeversben új gondolat

– az Atyáról,
– az Õ egyszülött Fiáról és
– a Szent Szellemrõl?

Napjainkban sokfelé a világban mintha felelevenedne
a vágy Isten népében arra, hogy igazán imádják az Urat.
Az Úr Jézus erre az igaz istenimádásra biztatott, amikor
ezt mondta: s „Az Isten Szellem, és akik imádják Õt, azoknak
szellemben és igazságban (valóságban) kell imádniuk”
(Jn 4,24). Másképpen fogalmazva, az igazi Isten-imádás-
nak a Szent Szellem felkenetése alatt és Isten Igéje igazsá-
ga szerint kell történnie. Csak az ilyen imádat fogja meg-
örvendeztetni az Atya szívét.

Amikor a Szent Szellem felhívja figyelmünket Isten
személyének csodálatos voltára – szeretetére, erejére,
szentségére, dicsõségére, kegyelmére, jóságára és többi
vonására –, akkor lelkünk az imádás új dalát énekli, úgy
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dicséri az Urat. A térdeplõ helyzet természetesen segít a
helyes lelki beállítottság gyakorlásában, amikor imád-
ságban Isten elé járulunk. De érdekes megfigyelnünk,
hogy ez a testhelyzet néhány egészen különleges alka-
lommal nem elég ahhoz, hogy Isten iránti hódolatunkat
és szeretetünket kifejezze.

Amikor János rádöbbent, hogy a megdicsõült Úr színe
elõtt van Patmosz szigetén, akkor – ahogy írja – nem tér-
delt, hanem „amikor megláttam, lába elé estem, mint a halott”
(Jel 1,17).

Tudnunk kell azonban azt is, hogy ahol valami nagyon
értékes dolog van a hívõ számára, ott gyakran elõfordul
annak veszedelmes hamisítványa is. Az Úr Jézus Krisz-
tus nemcsak hogy megtanított az igaz istenimádásra, ha-
nem komolyan figyelmeztetett is. Arra biztatta a
samaritánus asszonyt, hogy „szellemben és igazságban”
imádja Istent. Mert ezt is megállapította: „Ti azt imádjá-
tok, akit nem ismertek” (Jn 4,22).

Az istenimádás több, mint érzelmek kiáradása: az Úr
Jézus Krisztus személyének kell a gyújtópontjában lenni.
Ha az imádás célja pusztán az emberek fellelkesítése, nem
pedig az, hogy megtérésre hívják õket, akkor az nem igaz
istenimádat. Nyilvánvaló, hogy az Úr Jézus többet kíván,
mint szellemi izgalmat, ha meg akarunk telni Istenünk
dicséretével.

Az igaz istenimádásnál lelkünk, szívünk és el-
ménk magát megalázva az élõ Úr Jézus Krisztusra
összpontosul, ahogyan Õ kijelentette magát Isten
Igéjében. Valahányszor ez történik, a szellem
mindig leborul elõtte teljes önátadással és dicsé-
rettel.
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KÉSZÜLTSÉGBEN AZ ELLENSÉGGEL SZEMBEN

Isten megáldja a vele együtt eltöltött csendes perceket.
A lelkiismeret immár tiszta. Elismertük, amit az Úr Jézus
értünk tett a kereszten, és ezzel lemondtunk arról, hogy
jogunk van önmagunkhoz, hírnévhez, becsvágyhoz és
vagyonhoz. Életünk új irányt vett, és célja immár az, hogy
dicsérjük az Urat és áldjuk Õt. Ez már az áldások csúcsa,
amellyel Isten meg akarja áldani a csendes perceket? Nos,
még nem egészen!

Egy dühös ellenség leselkedik odakint. Igen, az ördög
azért dühös, mert Isten biztosított egy utat, amelyen át
igazságosan megbocsáthatja a bûneinket, de az ördög a
tûz tavának van kiszolgáltatva, a megkegyelmezés min-
den lehetõsége nélkül. Ezért, a menny felé vezetõ utun-
kon, mindent meg fog tenni, hogy kövesse minden lépé-
sünket, eltérítse az Úr iránti elkötelezettségünket, és
tönkretegye bizonyságtételünket.

Ezért, az Úrral töltött csendességünk idején még más
kérdéseket is fel kell tennünk.

Van-e az igeversben:

– újabb tanítás a Sátán személyével,
– kegyetlen céljaival,
– és ravasz cselvetéseivel kapcsolatban?

Hallottam egy történetet egy kisfiúról, aki vasárnapi
iskolából tért haza. Este anyja észrevette, hogy az ágya
mellett térdel. „Mit csinálsz?” – kérdezte az anya. „Meg-
rémítem a Sátánt” – hangzott a gyors válasz. – „Ma új
éneket tanultunk a vasárnapi iskolában, amely így szólt:
A Sátán reszket, amikor meglátja, hogy akár a legkisebb
szent is térdre borul, így tehát én most térdre borultam, és
megrémítem a Sátánt.”

66



Sajnos, a Sátán megrémítéséhez több kell, mint a térd-
re borulás. Csak akkor remeg igazán, ha az Úr Jézus nevé-
ben nem engedjük neki, hogy szállást vegyen bennünk,
és ha Jézus Krisztus mindenható nevében a Szent Szellem
felhasznál arra, hogy drága lelkeket mentsünk ki az ör-
dög halálos szorításából.

Sok keresztyén úgy véli, hogy ha õk békén hagyják a
Sátánt, a Sátán is békében hagyja õket. Ez azonban szá-
nalmas önámítás. Ha például Istenhez imádkoztál, nem
fordult még elõ, hogy egyszer csak eszedbe jutott egy
múltbeli vereséged, jóllehet már megvallottad, és bocsá-
natot is nyertél érte? A Sátán szüntelenül arra törekszik,
hogy olyan bûnökért vádoljon, amelyet már õszintén
megbántál a kereszt alatt, noha Isten úgy döntött, hogy
megbocsátott bûneidrõl többé meg nem emlékezik. Ami-
kor a Sátán a múltadra emlékeztet, emlékeztesd õt a saját
múltjára. A Sátán újra meg újra múltbeli bûneidre irányít-
ja a figyelmet, és rá akar venni arra, hogy kételkedni
kezdj Isten szeretetének valóságában.

Bizonytalanság, zavar és kétségbeesés a klasszikus
tünetei a Sátán erõfeszítéseinek, amelyekkel meg akar-
ja akadályozni, hogy Istennel járj.

A Sátán bármit megtesz, hogy elragadja az örömödet
és békességedet. De amikor a Bibliádat olvasod, Isten
mindig képessé tesz rá, hogy felismerd életednek azt a ré-
szét, amelyben tért nyert a Sátán. Ilyenkor az Úrtól nyert
fegyvereiddel zárj be minden ajtót az ördög elõtt!

A földi hadviselésnél az emberek használhatnak táma-
dó és védekezõ stratégiát. Soha még egyetlen csatát sem
nyertek meg pusztán védekezõ hadmûveletekkel. Ha-
sonlóképpen, a szellemi hadviselésben is lényeges mind
a támadó, mind a védekezõ harcmodor. Mindkettõhöz
szükség van Isten Igéjének a „tüzérségére”. A gyümöl-
csözõ csendes percek szokásának egyik legbiztatóbb voná-
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sa az, hogy amikor az Istennel való együttlétben akár
közvetlenül, akár közvetve szembeszállsz a Sátánnal,
közben megtanulod, hogyan idézd az éppen olvasott
Igét, és hogyan imádkozz biblikusan. Csodálatos tudnunk,
hogy miközben Isten Igéjének megfelelõen imádkozunk,
akkor Isten akarata szerint könyörgünk. És Isten akarata
az, hogy megismerjük a Sátán felett aratott gyõzelmet, és
így megakadályozzuk, hogy kisiklassa szellemi életünket.

Védekezõ szellemi hadviselés

Emlékszel Jézus Krisztus megkísértésének történetére?
Én úgy képzelem, hogy az Úr Jézus éppen akkor a Mózes
5. könyvét olvasta csendes órájában. Kétségtelen, hogy az
ördög kísértése ellen való védekezésében minden Igét a
Mózes 5. könyvébõl idézett. Az Úr háromszor idézte Is-
ten írott Igéjét: „Meg van írva...” „Meg van írva...” „Meg van
írva...” (Mt 4,4.7.10). Az Úr Jézusnak ez a kísértése vezet el
bennünket annak megértéséhez, amire a zsoltáros gon-
dolt e szavakkal: „mindennél magasztosabbá tetted nevedet”
(Zsolt 138,2). Isten Igéjének erõs tüzérsége megfutamítot-
ta a Sátánt az Úr Jézus elõl.

Ha gyõzni akarsz az ördög felett, meg kell tanulnod,
hogyan használd a Bibliát fegyverként a védekezõ hadvi-
selésben. Ha a Sátán megpróbálja hamis eszméit a fejedbe
plántálni, akkor Isten Igéjével válaszolj. A kitartóan gya-
korolt Istennel való együttlét gondoskodik arról, hogy Is-
ten Igéje megelevenedjék benned a kísértés órájában. Az
ismeretlen költõtõl való alábbi vers az Efézus 6-ban fel-
jegyzett igazságban gyökerezik:
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AZ ÖRDÖG TAKTIKÁJA

Heves küzdelmet vívtam én ma
félrevonultan imaórámban:
Istennel akartam találkozni,
s helyette az ördögöt találtam.
Azt súgta: „Nem tudsz imádkozni,
csak szavakat mondasz térden állva,
az nem imádkozás, te is tudod,
messze van tõled az Ég határa...”

Láttam már: itt nagy küzdelem lesz,
Fejemre a sisakrostélyomat!
Máris elhalkult a sátáni hang,
mivel egész fülemig húztam azt!
A félelem hamar eloszlott,
lábamra vettem békesarumat,
derekam már igazság övezte,
s én megragadtam Ige-kardomat.

Megigazulás mellvasa védett,
hogy el ne haljon a lélek bennem,
fölemeltem a hit pajzsát is
a támadó tüzes nyilak ellen.
Krisztus nevében kiáltottam,
hivatkozva a drága vérre...
és a támadó elfutott tõlem,
s leborulhattam Isten elébe.

Támadó szellemi hadviselés

A teljes gyõzelemhez azonban több kell, mint a pusztán
védekezõ hadviselés. Ez a világ bánt és sebez. Emberek
milliárdjainak lakóhelye a Föld, olyanoké, akik drágák
Krisztusnak, mert meghalt értük. A Sátán tudja, hogy
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már nem sok ideje van hátra, és ezért minden hitványsá-
got megpróbál, hogy az embereket az Isten nélküli kárho-
zatba vigye.

Bár azt olvassuk az Igében, hogy Isten a „tûznek ta-
vát” készítette a Sátán és démoni seregei számára, tud-
nunk kell tehát, hogy Isten a „tûznek tavát” nem az em-
beriség számára készítette. Egyáltalán nem! Éppen a
kárhozatra méltó emberekért halt meg Krisztus. Ezzel
szemben a Sátán haragjában, és minden szent és jó dolog
elleni gyûlöletétõl indíttatva, a lehetõ legtöbb lelket akar-
ja magával ragadni az örök kárhozatba. Az elveszett lel-
kekért való küzdelmében Krisztus egyre azon igyekszik,
hogy „megkeresse és megtartsa” (Lk 19,10) õket, mégpedig
a keresztyének által, akik ebben rendelkezésére állnak.

Elcsodálkoztál-e már valaha azon, miért van az, hogy
egyébként intelligens emberek képtelenek megérteni Is-
ten egyszerû üzenetét, az evangéliumot? Nos, a Biblia
megmondja, hogy ki az, aki megzavarja gondolkodásun-
kat, és hogy miért oly nehéz némely hitetleneknek hitre
jutni:

„Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok
számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását
a világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják
meg a Krisztus dicsõségérõl szóló evangélium világosságát, aki
az Isten képmása” (2Kor 4,3-4).

Ki az, aki megakadályozza, hogy az Isten szeretetének
és irgalmasságának világossága behatoljon a hitetlen em-
berek lelkébe? Az ördög. Amikor imádkozunk, fel kell
szabadítanunk a meg nem tért emberek lelkét a sátáni
eltévelyítés alól Jézus mindenható nevének segítségül
hívásával. Ez az a csodálatos, hatalmas és gyõzelmes név,
amelyrõl Charles Wesley így írt:
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Jézus Krisztus csodálatos neve
az égen, földön és a föld alatt,
angyal, ember leborul elõtte,
és a démonok hada elszalad.

Isten mindörökre biztosította a gyõzelmet a Sátán és
démoni seregei felett a golgotai kereszten. „Azért jelent
meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3,8).
Nem eleve vesztésre rendelt csatát vívunk. A gyõzelem
felé haladunk, amit az Úr Jézus már kétezer éve kivívott
számunkra.

A sakkjátékban tehetsz olyan lépést, amely döntõ mó-
don biztosítja számodra a gyõzelmet ellenfeled fölött. Ettõl
a pillanattól ellenfeled veresége már biztos. De ha az el-
lenfeled csökönyös, noha látja, hogy nem tudja megfordí-
tani az eredményt, mégis igyekszik késleltetni a pillana-
tot, amikor teljessé lesz a veresége.

Így tesz a Sátán is: bár már semmi lehetõsége nincs a
gyõzelemre, megpróbálja kitolni végsõ vereségének pil-
lanatát olyan messzire, amennyire csak lehetséges. Isten-
nek legyen hála, hogy a Sátán megkötöztetése elõtti hát-
ralevõ rövid idõszakban már tudhatjuk, hogy a Sátán
nemcsak le van gyõzve, hanem le is van leplezve mint ellen-
ségünk. A Biblia azt mondja: „Az õ szándékai ugyanis nem
ismeretlenek elõttünk” (2Kor 2,11). S ha ismerjük az ellen-
ség stratégiáját, akkor már elõnyünk van a vele folytatott
harcban!

János apostol feljegyezte a szentek gyõzelmét, akik le-
gyõzték az ördögöt, és azt is, hogy milyen módon aratták
ezt a gyõzelmet: „Legyõzték õt a Bárány vérével és bizonyság-
tételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig”
(Jel 12,11). Ne kíméljük életünket a haláltól sem, hiszen
„tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele” (Róm 6,6).
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A Jézus Krisztus vére által történt megtisztulás,
a szóval végzett hitvallás és a Krisztussal együtt va-
ló megfeszíttetés együttesen tesz bennünket Krisz-
tus gyõzelmének részesévé a pokol hatalma felett.

Örvendjetek velem: az Úr Jézus mindent megtett an-
nak érdekében, hogy érett, gyõzelmes keresztyének le-
gyünk. Azonban tudnunk kell azt is, hogy ha Isten dolga-
iban nem vagyunk készek elhagyni az új élet óvodáját,
akkor az Úr soha nem fogja ránk kényszeríteni az érett
keresztyénséget. Szellemi kapacitásunk kifejlõdésének
tere és ideje e földi életünk, és amilyen éretté válunk itt a
földön, olyan mértékben lesz majd meghitt, örök kapcso-
latunk az Úrral, amikor majd a mennybe jutunk.
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LELKI-SZELLEMI FELÜLVIZSGÁLAT

1. Mire gondolok, amikor elalszom?
2. Amikor a Bibliát olvasom, várom-e, hogy Isten szól-

jon hozzám?
3. Amikor a Bibliát olvasom, kész vagyok-e megtenni

azt, amit Isten mond?
4. Az életem még mindig az „én” alapján magyarázha-

tó-e, vagy annak alapján, hogy „él bennem Krisztus”
(Gal 2,20)?

5. Független személyiség vagyok? Ha igen, kész va-
gyok feladni büszkeségemet, és Istentõl való teljes
függõségben élni?

6. Világos elõttem, hogy Istenem imádata a legmaga-
sabbrendû tevékenység, amivel foglalkozhatom?

7. Talált-e a Sátán lakóhelyet az életemben?
8. Nekem személyesen kell-e magamévá tennem

Krisztus gyõzelmét Sátán fölött?



�

Hitem nyugvópontot talált,
Nem jelképet, elvet,
az örökkévaló Isten
adta a kegyelmet.

Az Igére támaszkodom,
égi üzenetre:

Megváltóm szava szól hozzám,
bízom, hiszek Benne!

Nincs szükségem semmi másra,
közbenjáró sem kell!

Az Úr Jézus meghalt értem,
ez az én gyõzelmem!

Lidie H. Edmunds
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5.
A HIT TÉNYEZÕJE

Képzelj magad elé egy embert, akinek át kell kelnie egy
rohanó folyón, hogy eljusson a másik parton levõ barátjá-
hoz. Csónakja nincs, de van egy papírsárkánya, hosszú,
vékony zsinóron, és még néhány zsinórja, amelyek közül
mindegyik erõsebb, mint a megelõzõ, és az utolsó olyan
erõs, mint egy kötél. Nos, a legvékonyabb zsinór segítsé-
gével felereszti a sárkányt, és úgy manõverezi, hogy az
átjusson a barátjához, a folyó túlsó partjára, miközben a
zsineg egyik végét a kezében tartja. Most ehhez a vékony
zsineghez hozzákötöz egy erõsebb zsineget, azután eh-
hez egy még erõsebbet, míg végül a legerõsebb, kötél vas-
tagságú zsineg végét is átjuttatja a folyó túlsó oldalára.
Akkor azután ezt az erõs kötelet a folyó két partján
egy-egy fához kötözik, és így a férfi biztonságosan át tud
kelni a folyón, és el tud jutni barátjához.

Mint Isten újjászületett gyermeke, hitedet már az Úr
Jézus Krisztus halálába vetetted, akit Isten szeretete áldo-
zatul adott bûneidért. Ahogy olvasod a Bibliát, lehet,
hogy hited még olyan gyönge, mint az az elsõ, vékony
zsineg, de már az a vékony zsineg is átjutott a túlsó part-
ra! Mivel azonban „a hit... hallásból van, a hallás pedig Krisz-
tus beszéde által” (Róm 10,17), hamarosan fölfedezed,
hogy ha kitartóan olvasod Isten Igéjét, és megragadod
drága ígéreteit, akkor hited egyre erõsödik. Isten azt akarja,
hogy mindegyik gyermekének erõs legyen a hite, ennek
azonban elõfeltétele az Isten gyermeke és a mennyei Atya
közt lévõ szoros kapcsolat.

A Bibliában Júdás leírja, milyen fontos az, hogy az üd-
vözítõ hit alapjára építsünk. „Ti azonban szeretteim, épülje-
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tek szentséges hitetekben” (Júd 20). Az üdvözítõ hitnek erre
a biztos alapjára építsünk azután imádságot, szeretetet, élõ
reménységet, cselekvõ együttérzést és a lelkek megnyerését.

A bõvített Biblia a következõképpen adja vissza ezt a
gondolatot:

Júdás szavai szerint: „Ti azonban szeretteim, épüljetek
szentséges hitetek alapján (fejlõdjetek, emelkedjetek, mint egy
épület egyre magasabbra) imádkozzatok a Szent Szellem
által, õrizzétek és tartsátok meg magatokat az Isten sze-
retetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgal-
mát, és számítván arra, hiszen Õ visz el titeket az örök életre.
És könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Törekedjetek arra,
hogy kiragadjátok õket a tûzbõl, és így mentsétek meg õket.
Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is,
amelyet testük beszennyezett érzékiséggel” (Júd 20-23).

Ezek a versek hangsúlyozzák, hogy a megmentõ hit
biztos alapján, lelkileg-szellemileg fel kell építenünk ma-
gunkat (azaz, hogy megérjen és megerõsödjön a hitünk),
kifejlesztve az imádságos életet, a szeretetet, az élõ re-
ménységet, az aktív együttérzést és a komoly törekvést
a lelkek megnyerésére.

Ahogyan az üdvösségünket ingyen, ajándékképpen
kaptuk hit által, ugyanúgy, ha hit által megragadjuk a fel-
támadott Úr mindenre képessé tevõ erejét, a bennünk
lakó Krisztus fogja irányítani életünket. „Az igaz ember pe-
dig hitbõl fog élni” (Róm 1,17; Gal 3,11; Zsid 10,38). Amíg itt
vagyunk a földön, hit által kell élnünk, Istenben bízva,
ígéreteiben reménykedve, engedvén, hogy Õ munkál-
kodjék általunk. A mennyben is a hit lesz az az út, ame-
lyen örömmel és hálásan csatlakozunk Isten szeretetének
örökkévaló céljaihoz, amelyek felülhaladnak minden
emberi értelmet.

A földön pedig hitünknek állandóan az Úr Jézus
Krisztustól kell függenie, hogy munkálkodjék bennünk és
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általunk, és végezze el azt, amit mi magunk soha nem tud-
nánk elvégezni. Isten gyermekeiként növekednünk kell a
hitben! Meg kell tanulnunk maradéktalanul bízni az Élet-
adóban, mindennapi életünk Urában.

Túl gyakran fordulunk emberi értelmünkhöz. Függet-
lenségre törekszünk, és megpróbáljuk helyettesíteni a hi-
tet az Úr nevében végzett lelkes, sõt áldozatos szolgálat-
tal. Mégsem tanúskodik szükségképpen élõ hitrõl az, ha
valaki hûséges egy másik személyhez vagy programhoz,
de még az sem, ha valaki odaszánja magát, hogy megért-
se és ismerje a Biblia tartalmát. Bár az ilyen jelek olykor
õszinte hitre utalnak, de használatosak lehetnek – szán-
dékosan vagy szándék nélkül – az élõ hit halott helyette-
sítõjeként.

Az igazi hit közvetlen kapcsolatban van a feltámadott
Jézus Krisztusba vetett reménységgel. Némely keresz-
tyén úgy gondolja, hogy az életben saját talentumai vagy
manipuláló képességei segítségével is boldogul vagy ép-
pen bankban lévõ tekintélyes tõkéjére támaszkodik.
A Biblia azonban világosan megmondja, hogy mint újjá-
született hívõknek, az elõrehaladás érdekében életünket
a Szent Szellemnek kell irányítania. Ha nem az Istenbe
vetett hitünkbõl élünk, minden munkánk csupán az Õ
mindenre elégséges erejének hamisítványa. Keresztyén-
ségünk „hatékonyságát” nem az határozza meg, hogy
mennyire lelkesen tesszük, amit teszünk, hanem az, hogy
tevékenységünknek az igaz hit-e az alapindítéka, vagy
sem.

Bármi legyen is az életünkben Isten szeretetén kívül,
ami a biztonság vagy a fontosság érzetét nyújtja (pénz, is-
kolázottság, barátaink, erõnk, állásunk vagy akár fizikai
képességeink és megjelenésünk), arra utal, hogy nem hit-
bõl élünk. Az élet valóságos biztonságát és jelentõségét
csakis Istenünkben és Megváltónkban találhatjuk meg.
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Ha földi zarándokutunkon nem hitbõl élünk, mi magunk
fosztjuk meg magunkat az Isten jelenlétének, és rajtunk
keresztül ható szeretetének örömétõl. Mert „ami nincs hit-
bõl, bûn az” (Róm 14,23).

G. Keith megértette és ki is fejezte, milyen fontos az Is-
ten Igéjével való táplálkozás a hit elevenné tétele szem-
pontjából, amikor így írt:

„Ti, Úr Jézus szentjei,
milyen erõs az az alap,
mely hitetek számára vettetett
Isten nagyszerû Igéjében.”

Ha Isten Igéje nem válik élõ valósággá szívünkben és
mindennapi életünkben, akkor nincs alapja szellemi nö-
vekedésünknek, és nem lehet kötõanyag ezen alap számá-
ra, ha nem követjük Isten tervét, és nem töltünk együtt bi-
zonyos idõt naponta a Megváltóval, meghitt közösségben.

A hit az Istennel való élõ közösséget munkáló erõ

Évekkel ezelõtt az evangéliumi szolgálatról tanácskoz-
tunk mintegy száz vezetõ testvérrel az Egyesült Királyság-
ban. Isten szívünket átható nagy erõvel munkálkodott
köztünk. Az egyik imaközösség alkalmával az egyik test-
vér felállt, és megindultan, könnyes szemmel könyörgött
olyanformán: „Ó, Istenem, megvallom, hogy eddig, ami-
kor imaközösséget vezettem ezek elõtt a testvérek elõtt,
gyakran inkább az õ jelenlétüket éreztem, és az egészséges
tanításra gondoltam, mint a Te szentséges jelenlétedre...”.

Szívünk annyira csalárd, hogy még imádság közben is
inkább elrejtõzünk szavaink mögé, mintsem õszintén
megpróbálnánk kitárni szívünk nyomorúságát és szük-
ségét mennyei Atyánk elõtt. Ha „elmondunk egy imád-
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ságot”, ez még nem jelenti azt, hogy valóban imádko-
zunk. Csak ha szívünk valóban ráhangolódik Istenre, és
kitárul az Õ örökkévaló világossága elõtt, akkor támad
igaz közösségünk vele.

Aki úgy véli, hogy a nyomorult bûnös ember tetszése
szerint tárhatja kéréseit a szent Isten elé, az rosszul gon-
dolja. Mert a Biblia tanítása szerint Isten avégett teremtet-
te az emberiséget, hogy az Õt dicsõítse. Akár tetszik, akár
nem, valamennyiünk létezésének célja, hogy a szent Isten
dicsõségére éljünk.

Pál apostol úgy könyörgött a kolossébeliekért, „hogy
élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az Õ tetszésé-
re” (Kol 1,10). Egy másik fordításban a „teljes”mértékben
az Õ tetszésére” helyett ez áll: „elõre megérezve az Õ akara-
tát”. Ez valószínûleg azt jelenti, hogy azt mondjuk: Tégy
bármit, amit csak megfelelõnek látsz. E kifejezéssel azt az
óhajunkat közvetítjük, hogy mások akaratát a magunk
elé helyezzük”.

Ha önzõ kívánságaink kielégítését kívánjuk, és nem
Istennek akarunk tetszeni, akkor – ahogy életünk útján
haladunk – minden sziklán felsértjük a lábunkat, minden
falnak nekimegyünk, és megbotlunk minden akadály-
ban, mely utunkba kerül. Micsoda öröme viszont a hívõ
szívének, és Isten szívének is, ha Istennek gyermekei az Õ
dicsõségének és szeretetének fényében kerülnek kapcso-
latba vele!

A Biblia kijelenti, hogy a hit összetartozik az Istennek
kedves élettel. A következõ versben elõforduló negatív
nyelvtani szerkezet, még hangsúlyosabbá teszi a hit és az
Istennek kedves élet közötti összefüggést: „Hit nélkül pe-
dig senki nem lehet kedves Isten elõtt” (Zsid 11,6). Ez után a
tagadás után ugyanaz az igevers pozitív állítással folytat-
ja, ami bizonyára erõs bátorítást jelent minden õszinte hí-
võnek. Elmondja, hogy az Istennel való közösségnek ju-
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talma van Istentõl: „...mert aki Istent keresi, annak hinnie
kell, hogy Õ van, és megjutalmazza azokat, akik Õt keresik”
(Zsid 11,6b). Az a szellemi természetû jutalom, amellyel
Isten megajándékozza azokat, akik meghitt közösségben
vannak Megváltójukkal és Urukkal, egyszerûen leírha-
tatlan: csak azok értik, akik személyesen megtapasztal-
ják. És ennek a közösségnek a kulcsa – a hit!

A hit: eszköz, amely által a feltámadott Úr gyõzelmét
a Szent Szellem Isten gyermekei elõtt feltárja

Ahogy már megjegyeztük, sajnos lehetséges az, hogy va-
laki ismerje Isten ígéreteit akár egy prédikátor igehirdeté-
sébõl, akár a Biblia olvasásából, és még sincs belõle sem-
mi szellemi haszna. „...de nekik nem használt a hirdetett Ige,
mert nem párosult hittel azokban, akik hallgatták” (Zsid 4,2).

Isten Igéjét csak akkor olvassuk haszonnal, ha hit által
az Ige a fejünkbõl a szívünkbe jut. Ilyenkor a Szent Szel-
lem az Úr Jézus Krisztus irgalmát gyakorlati erõvé teszi
mindennapi problémáinkkal szemben, mi pedig képesek
leszünk minden lehetõség megragadására, hogy az Úr-
nak szolgáljunk.

Egy dolog azonban bizonyos: minden igazi hívõ életé-
ben vannak súlyos próbatételekkel és kísértésekkel ter-
hes napok. Maga a Sátán szüntelenül felhasználja a vilá-
got a maga csábító kínálataival, hogy eltávolítson minket
az Urunkkal való naponkénti közösségtõl. Semmi sem
utálatosabb a Sátán számára, mint Istennek az a gyerme-
ke, aki élõ kapcsolatban van Megváltójával és Urával,
ezért nem meglepõ, hogy a Gonosz mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy elidegenítse az újjászületett embert
Teremtõjétõl, és távol tartsa a hitet építõ csendes percektõl.

A nem hívõ ember számára az anyagi világ az élet
egyetlen realitása. Pedig ennek pont az ellenkezõje az
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igaz, valójában éppen a szellemi világ a végsõ realitás!
„Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kí-
vánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától van, hanem a
világtól” (1Jn 2,16). Mivel az embereket könnyû becsapni,
az ördögnek nem okoz nehézséget, hogy hitvány cselei-
vel félrevezessen sok keresztyént is. A Biblia megtanít
arra, hogy a „test kívánsága” kísért minket (a felelõtlen
gyönyörszerzés), „a szem kívánsága” (a felelõtlen birtok-
lásvágy), és „az élettel való kérkedés” (az erõ felelõtlen
alkalmazása). A Sátán mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy távol tartson minket az Úrral való együttléttõl,
mert a Gonosz tudja, hogy amikor meghitt közösségben
vagyunk Istenünkkel, akkor belsõleg növekszünk, és így
egyre nagyobb örömöt szerzünk mennyei Atyánknak.

A test kívánsága

Napjaink égbekiáltóan erkölcstelen világa annyira
át van hatva szexuális romlottsággal, hogy a Sátán
könnyûszerrel fel tudja fokozni a test szexuális ét-
vágyát. Ellenségünk készséges fogadtatásra talál
azoknál, akiknek életét áthatja az érzékiség és az
anyagiasság. De akiket megcsalt a Sátán gonosz su-
galmazása, azok hamar megtapasztalják, hogy a
bûnös gyönyörûségek buboréka szétpattan, és nem
marad más belõle, mint belsõ üresség és szégyen.

A szemek kívánsága

Ha vonz bennünket a világ ügyes vagyonszerzési
képessége, és ha elfog az irigység mások javai iránt,
akkor alkalmat adunk a Sátánnak, hogy behatoljon
életünkbe. A nagy félrevezetõ így suttog a fülünk-
be: „Ha lenne egy új karórád, egy hektárral több föl-
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ded, nagyobb házad, akkor boldog lennél.” Mivel
azonban „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem min-
den Igével, amely Isten szájából származik” (Mt 4,4),
ezért még ha meg is szereztük azt, amit legutóbb
megkívántunk, azt tapasztaljuk, hogy új szerzemé-
nyünk nem elégít ki teljesen.

Az élettel való kérkedés

A Sátánnak az életünkben végzendõ romboló mun-
kája számára tágra nyitjuk az ajtót, ha gõgösek, ön-
teltek és önelégültek vagyunk. Isten a büszkeség
minden formáját gyûlöli. Végsõ soron, ha bízunk
önmagunkban, hogy magunk is el tudjuk rendezni
sorsunkat, akkor pontosan az ellenkezõjét tesszük
annak, amit a hit megkíván – mert a hit azt kívánja,
hogy csak az Úr Jézusban bízzunk. És – ahogy már
mondottuk – az élettel való kérkedésre Istennek
egyetlen válasza van: „Alázzátok meg magatokat az
Úr elõtt” (Jak 4,10). Ha alázatosan elismerjük, hogy
életünk mindenestõl a mindenható Isten kezében
van, akkor bezárjuk az ajtót a Sátán elõtt.

Az Istentõl való függésünk pedig, amely a hit, gyõzel-
met szerez nekünk: „És az a gyõzelem, amely legyõzte a
világot, a mi hitünk” (1Jn 5,4). De még mielõtt megtapasz-
talnánk a hit gyõzelmét (amikor a Sátán mindazzal közelít
hozzánk, ami a világban van), fontos, hogy megtanuljunk
egy leckét, amelyet az Úr Jézus a tanítványainak adott. Fi-
gyelmeztette õket egy másik nagy akadályra, amely az
õszinte hit útjában áll. „Hogyan tudnátok hinni – kérdi az
Úr Jézus –, akik egymástól fogadtok el dicsõséget, de azt az egy
dicsõséget, amely Istentõl van, nem keresitek” (Jn 5,44). Ezek-
kel a szavaival tudomásunkra hozta, hogy a hit soha nem
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járhat együtt azzal a titkos kívánsággal, hogy emberektõl
dicséretet és elismerést várjunk. Az elismerés utáni vágy
viszont sok keresztyén számára nagy probléma. Azon-
ban egy Krisztust elutasító társadalom helyeslése nem az
igazi keresztyén tanítványság jele.

Ha erõforrásodat találod az Istennel eltöltött napi csen-
des perceidben, akkor hited növekedni fog. Akkor késõbb,
ha szembe kell nézned az élet kísértéseivel, meg fogod ta-
pasztalni a gyõzelmes hit erejét.
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LELKI-SZELLEMI FELÜLVIZSGÁLAT

1. Olyan-e a hitem, amely mindennapos tevékenysé-
gemben megnyilvánul?

2. Problémát látok minden lehetõségben, vagy lehetõ-
séget látok minden problémában?

3. Azt akarom, hogy Isten ügye elõrehaladjon, vagy
arra vágyom, hogy magam vigyem elõre az Õ
ügyét?

4. Félelem nélküli-e az életem, tükrözi-e azt, hogy nap-
ról napra az Úrtól való függõségben élek?



�

Uram, szólj hozzám, hogy én is szólhassak,
lehessek élõ visszhangja szavadnak,
és ahogyan Te megkerestél engem,

engedd, hogy én is azokat keressem,
akik elvesztek vagy magányosak...

Uram, taníts, hogy közkinccsé tegyem
mindazt, amit Te közöltél velem,

és erõ legyen a szent Igében
az emberszívek rejtett mélységében!

Uram, Te tölts meg a teljességeddel,
hogy túláradó, dobogó szívemmel

a drága gondolat és izzó Ige
mindenhová az életet vigye!

S Téged dicsérjen az ember szíve!

Frances Ridley Havergal
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6.
A SZÓLÁS IDEJE

Egyik este, az igehirdetés végén egy apa jött hozzám és
megkért, hogy könyörögjek érte. Isten rendkívüli erõvel
volt jelen. Az apa elmondta, hogy problémát jelent szá-
mára a kollégáinak és barátainak való bizonyságtétel.
Mint ahogy máskor is, amikor segítenem kell valakin,
csöndben kértem az Urat, világosítson meg afelõl, hogy
mi hiányzik valójában ennek az embernek az életébõl. És
hirtelen kaptam a választ: „Nem gondolom, hogy ez len-
ne a valóságos probléma! Kérem, térdeljünk le együtt, és
kérjük Istent, mutassa meg, miért van önnek problémája
a tanúságtétellel.” Az apa habozás nélkül letérdelt és
imádkozott.

Úgy éreztem, maga az Úr tárja fel azt a mélyebb prob-
lémát, ami a férfi némasága mögött van. Akadozva, meg-
törten vallotta be, milyen nagy zsarnok õ otthon, és mi-
lyen diktátori hatalommal uralkodik gyermekei fölött.
Szívbeli bûnbánattal kérte az Úr bocsánatát. És azon az
estén szó sem esett többé a tanúságtételrõl, mivel az Úr
Jézus maga jelentette ki magát annak az apának új és élõ
módon.

A következõ estén sugárzó arccal jött az összejövetel-
re, és örömmel mondotta nekem: „A mai napon szüntele-
nül az Úr Jézusról beszélhettem másoknak.”

A Bibliában sehol sem olvassuk, hogy meg nem tért
embereknek kellene szólnunk Isten üdvtervérõl. Viszont
szüntelenül olvashatjuk a felhívást, hogy járjunk az Úr Jé-
zussal állandó közösségben, és ennek eredményeként az
Õ szeretetének rajtunk való kiáradása fogja a szíveket az
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igazság meghallgatására rávenni, amikor bizonyságot te-
szünk.

Azokon a napokon, amikor szívünk nincs ráhango-
lódva a Jézus Krisztussal való élõ közösségre, azt vesszük
észre, hogy a tanúságtételünk sem hatásos. Sõt, valójában
az ilyen napokon mintha zár lenne a szánkon, képtelenek
vagyunk felszabadultan bizonyságot tenni az Úrról, a
minket körülvevõ, Krisztust megvetõ világban.

Az Istennel kettesben töltött csendes percek az elsõ lé-
pést jelentik ahhoz, hogy megszabaduljunk a gátlásoktól,
amelyek oly könnyen fellépnek, amikor alkalmunk lenne
meg nem tért embereknek szólni az Úr Jézus Krisztusról.
Nagy különbség van a szellemileg gyümölcsözõ élet sze-
mélyes megtapasztalása közt egy istentelen világban, és
az olyan élet közt, amelyben az ember csak „az evangéli-
um ügynöke”. A hívõ embernek nem az a küldetése,
hogy felálljon, és a világba kiáltson olyan szavakat, ame-
lyek látszatra Krisztusról tesznek bizonyságot. Az újjá-
született ember bizonyos afelõl, hogy már Krisztusban
van, és ennek biztos tudatában boldogan beszél az Úr Jé-
zusról.

Ahogyan az Úr mondta tanítványainak: „...aki énben-
nem marad és én õbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkü-
lem semmit sem tudtok cselekedni” (Jn 15,5). A mi dolgunk
az, hogy benne maradjunk, és beszéljünk róla. A gyü-
mölcstermést az Úr adja. Pünkösd után a tanítványok
nem tudták magukban tartani lelkesedésüket és örömü-
ket, miután találkoztak és beszéltek feltámadott Urukkal.
Amerre csak jártak, mindenütt beszámoltak az emberek-
nek – még Krisztus ellenségeinek is – az Isten felséges dol-
gairól” (Csel 2,11). Hallgatóikban felébredt a kíváncsiság,
és több ezren gyûltek össze, hogy hallgassák, amint Péter
nyilvánvalóan Krisztusról beszél. És amint prédikált,
mélységes bûntudat szállta meg a gyülekezetet. Ugyan-
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azok az emberek, akik nemrég még Krisztus megfeszíté-
sét követelték, feljajdultak: „Mit tegyünk, testvérek, férfi-
ak?” (Csel 2,37). És ugyanazon a napon a tanítványok
személyes tanúságtétele és Péter prédikációja hatására
gazdag aratása volt az Úrnak a lelkek között.

Késõbb, ellenséges környezetben a tanítványok ismét
élõ imaközösségben voltak együtt Istennel. Azok a „val-
lásos” emberek, akik gyûlölték a tanítványokat és az álta-
luk hirdetett evangéliumot, megparancsolták nekik,
hogy ne beszéljenek többé Jézusról. Korábban, a felsõ
szobában, az Úr Jézus nem tartott kurzust a személyes
evangelizálásról, hogy megtanítsa tanítványait a bizony-
ságtételre, õk azonban a Szent Szellemmel telten, így vá-
laszoltak: „...nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit lát-
tunk és hallottunk” (Csel 4,20). Ezek a tanítványok Isten
színe elõtt voltak újra! Szívükben égett a feltámadott
Krisztus igazsága! Nem tudtak hallgatni.

A hatvanas évek elején feleségemmel az ún. „vasfüg-
göny” mögött szolgáltunk. Mikor megkérdeztünk egy ot-
tani hûséges testvért, milyen nehézségeik vannak, ami-
kor az ottani rendszerben végzik szolgálatukat, az így
válaszolt: „Most kevesebben vagyunk, de legalább tud-
juk, hogy ki tartozik közénk. Csak annyian maradtunk,
akik ismerjük a feltámadott Krisztust, és így legyõzhetet-
lenek vagyunk.” (Olvasóim közül is lehetnek már egye-
seknek élményeik ilyen megpróbáltatásokról, de ahogy a
dolgok állnak, hacsak az Úr Jézus hamarosan vissza nem
jön, sokunknak kell majd mindenünket feláldoznunk
Krisztusért, oly módon, ahogyan ezt azelõtt nem gondol-
tuk volna.)

Dorothy nemrég azt jegyezte fel a naplójába: „Ha Isten
Szent Szelleme munkálkodik bennem, akkor annak, mint
ami Krisztus halálának az ára, érezhetõnek kell lenni
minden lélegzetvételemkor.” Az elsõ keresztyének két-
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ségkívül nagy árat fizettek bátor bizonyságtételükért. De
amikor börtönnel fenyegették õket, imaközösségre gyûl-
tek össze, és ezt olvassuk róluk: „...megteltek mindnyájan
Szent Szellemmel, és bátran hirdették az Isten Igéjét” (Csel
4,31).

Az eredményes evangélizálás túláradásból ered – a
Szent Szellem túláradásából azon hívõk életébõl, akik-
ben Õ lakozik nagy bõséggel, Õ jelenti ki az igazságot a
feltámadott Krisztusról.

Ahogy az Újszövetséget olvassuk, megfigyelhetjük,
hogy az elsõ gyülekezetekben az evangélizáció nemcsak
valamely meggyõzõ erejû szónok munkája volt. Nem
gyûlt volna össze oly nagy tömeg Péter prédikációjának
meghallgatására pünkösd napján, ha a tanítványok –
még Péter nyilvános beszéde elõtt – nem jártak volna
szerte köztük, hirdetvén „az Isten felséges dolgait” (Csel
2,11). Ha az Úr Jézus Krisztus tisztasága, élete és szeretete
árad a hívõk szívébõl ebben a kétségbeesett világban, ak-
kor meglágyul az emberek szíve, és készségessé válik Is-
ten igazságának a meghallgatására. Ezért kell találkoz-
nunk az Úrral minden nap, és az Õ Igéjének fényében
szüntelenül „megtelnünk a Szent Szellemmel” (Ef 5,18).

BÕVELKEDÕ EVANGÉLIZÁCIÓ

Keresztyén életem kezdetén tagja voltam egy ifjúsági
egyesületnek. Kétségkívül több volt bennünk a lelkese-
dés, mint az ismeret. Ennek ellenére (vagy talán éppen
ezért) Isten alkalmasnak talált minket arra, hogy meg
nem tért barátaink között szolgáljunk. Most elmondom
néhány élményünket, amelyek velünk, fiatal hívõkkel
történtek életünk különbözõ területein.

87



Hivatásbeli élet

Megtérésem idején a városháza mérnöki hivatalában ta-
nultam és dolgoztam. Ahogy a városházán a munkámat
végeztem, egy napon behivatott magához a városi fõ-
jegyzõ. Szigorú figyelmeztetést kaptam tõle: „Hallottam
a maga hivatalon kívüli aktivitásáról” – mondta a „fõnö-
kök fõnöke”. Nyilván azokra az evangélizációkra gon-
dolt, amelyeket mi, fiatalok tartottunk. Minden este sza-
badtéri evangélizáció volt a város egyik népszerû terén,
közvetlen azután, ahogy a kocsmák bezártak. Mivel ele-
inte a járókelõk nem nagyon akartak megállni, hogy meg-
hallgassanak, gyakran annak is örültünk, ha valaki elkez-
dett kellemetlen kérdéseket feltenni a szónoknak. Mivel
az ellenfél keményen próbára tette, a járókelõk közül
egyesek csatlakoztak hozzá, mások pedig azért álltak
meg, hogy támogassák azt a „szegény fiút, aki a hordón
prédikált”. Nemsokára sokan hallgatták a prédikációt, és
egy-két estén még az is megtörtént, hogy a tömegbõl
egyesek vallást tettek arról, hogy megtértek Megváltó-
jukhoz. A városi fõjegyzõ figyelmeztetett, hogy az efféle
„fanatizmus” összeegyeztethetetlen a városháza presztí-
zsével. Nyomatékosan intett, hogy hagyjak fel a tevé-
kenységgel. Mivel azonban ezek a szabadtéri összejöve-
telek gyümölcsözõknek látszottak, mindnyájan arra
éreztünk indíttatást, hogy folytassuk.

Késõbb, amikor már egyetemi hallgató voltam, a kol-
légium kápolnájában tartott istentiszteleten a kollégium
elnöke prédikációjában többek között így szólt hozzánk:
„Ha nem tudtok magatok köré tömeget gyûjteni egy sza-
badtéri evangélizáción, akkor ne untassátok azt a hallga-
tóságot sem, amelyik a templomba van bezárva.” Mikor
ezt hallottam, boldog voltam, hogy annak idején milyen
kitartóak voltunk az utcai evangélizációkon.
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Közvetlenül megtérésem után minden munkahelyi
kollégám elõtt bizonyságot tettem Krisztusba vetett új hi-
temrõl. Azután azonban eszembe jutott, hogy az irodá-
hoz tartozik még valaki, aki elõtt nem volt alkalmam bi-
zonyságot tenni. Egy asszony volt, aki minden este azért
jött, hogy a szennyes padlót felsúrolja. Egyik este, amikor
társaim már eltávoztak, fogtam a súrolókefét és a vedret,
és hamarosan tisztára súroltam a padlót, és úgy vártam
az asszony érkezését. Mikor megjött, örömmel újságol-
tam neki: a munkáját elvégeztem. Meghökkent csend
után hamarosan leültünk és megittunk egy csésze teát, s
közben beszélgettünk. Közben természetesen bizonysá-
got tudtam neki tenni az Úr Jézusról. Még most is emlék-
szem könnyáztatta arcára, ahogy együtt imádkoztunk.

Társadalmi élet

Ugyancsak emlékszem a huszonegyedik születésnapom-
ra, amely azokban az idõkben Angliában különleges ese-
mény volt. Gyakran nagy ebéddel ünnepelték, amelyet
tánc követett. Mikor azonban én 21 éves lettem, Isten már
kiiktatta az életembõl a táncot. Így tehát a 21. születésna-
pom ünnepélyét is csak úgy tekintettem, mint amit azért
rendeztek számomra szeretõ szüleim, hogy újabb alkal-
mat adjanak nekem arra, hogy megnyerhessem barátai-
mat Krisztusnak. Ezért az ünnepségre meghívtam egy
evangélistát is. A meghívón, amelyet meg nem tért bará-
taimnak és munkatársaimnak küldtem, az volt írva, hogy
az ünnepi ebéd után egyik barátom fog beszédet monda-
ni. „Nem ajándékodat, hanem a jelenlétedet várom” – fe-
jezõdött be a meghívó ezzel a nem túl gyöngéd mondat-
tal. És azon az estén az egyik barátom csodaképpen
megtért!
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Késõbb, amikor segédlelkész lettem Londonban, a
baptista egyházban, a fiatalok soha nem rendeztek egy
sétát le a folyóhoz, egy kis kószálást a vidéken, vagy
sportestéket anélkül, hogy ne szervezzenek valamilyen
alkalmat, amely elég vonzó ahhoz, hogy meghívjanak
meg nem tért barátokat is. Kivétel nélkül, minden ilyen
alkalom egy szerény bibliamagyarázattal fejezõdött be.
Miért is ne? A fiatalok észrevették, hogy a Fiatalok Baráti
Társaságának létezése azt célozta, hogy felépítsék magu-
kat az Úrban, és hogy lássák barátaik megtérését Jézus
Krisztushoz. Nem csoda, hogy ez a Társaság virágzott, Is-
ten áldásával.

Hívõ élet

19 éves koromban történt megtérésem elõtt soha nem ér-
dekelt annyira a Biblia, hogy komolyan tanulmányoztam
volna. Következésképpen az idõ tájt igen kevéssé ismer-
tem Isten Igéjét. Miután azonban elfogadtam Krisztust
Uramnak és Megváltómnak, minden hétfõ este néhányan
újonnan megtértek összegyûltünk valamelyikünk laká-
sában, hogy együtt tanulmányozzuk a Bibliát. Nagyon
lelkesek voltunk, és az volt a vágyunk, hogy Isten Igéje a
fejünkön át minél hamarabb a szívünkbe költözzék.
Azokban a korai idõkben olyan alaposan folytattuk a Bib-
lia tanulmányozását, ahogyan már ebben a könyvben is
javasoltam. Nem úgy tekintettünk rá, mint valami vallá-
sos tankönyvre, hanem mint az élet iránytûjére.

Ennek az egyszerû bibliatanulmányozásnak közvet-
len eredményeképpen néhány más fiatal is megtért; és
együtt tervezgettük, hogyan terjesztjük még tovább az
evangélium üzenetét. Mivel egyikünknek sem volt autó-
ja, elhatároztuk, hogy kerékpáron megyünk. Néhányan
közülünk, akik értettek hozzá, összebarkácsoltak egy
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hangerõsítõt, amelyet kiegészítettek egy felhúzós gramo-
fonnal. Egyes hétvégeken kikerekeztünk a környezõ fal-
vakba, és magunk mögött vontattuk egy utánfutón a
hangerõsítõt.

Emlékszem egy falura, ahol a metodista templom ajta-
ja be volt zárva. Hogy terjeszthessük az evangéliumot, el-
kértük a templom kulcsát, engedélyt kértünk, hogy hasz-
nálhassuk a templomot, letöröltük benne a port, azután
körbejártuk a falut a hangerõsítõnkkel. A falu kocsmája
elõtt felállítottuk a szószékünket, és elkezdtük szabadtéri
istentiszteletünket azzal, hogy feltettünk egy vadonatúj
lemezt, amelyen egy amerikai énekes – Bev Shea – éne-
kelt. Õ nemrég járt Angliában Billy Grahammel, aki nem-
rég tûnt fel az országunkban. Az evangéliumi énekek
után sorban egymás után felálltunk a „hordónkra”, és
személyesen tettünk bizonyságot Krisztusba, Megvál-
tónkba és Urunkba vetett hitünkrõl. Nem sokkal ezután
egyikünk megpróbált prédikálni azoknak a kíváncsiak-
nak, akik kijöttek a kocsmából, hogy hallgassanak min-
ket. A falubeliek legnagyobb csodálkozására az Úrnak
tetszett, hogy egészen megtöltse a templomot a hétvégé-
re. Egy késõbbi vasárnapi iskolai tanítót megtalált Krisz-
tus, a nõvére is megtért. Nemsokára a templom kapuja
nem volt többé zárva, és újra elkezdõdött a vasárnapi is-
kolai tanítás és a hetenként tartott istentisztelet.

Pál azt írta Timóteusnak: „...hirdesd az Igét, állj elõ vele,
akár alkalmas, akár alkalmatlan az idõ...” (2Tim 4,2). Ha Pál
ma élne és szolgálna, akkor talán valahogy így szólna a
mai Timóteushoz: „Ha van alkalmad az igehirdetésre, ra-
gadd meg, ha nincs alkalom rá, akkor teremts alkalmat.
Nem létezik olyan idõszak, amely alkalmatlan lenne az
Ige hirdetésére.” El sem tudom képzelni, hogy Pál szíve-
sen nézné azt a pusztán formális bibliatanulmányozást,
amelynek során a megszerzett bibliaismeret nem árad to-
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vább a tanulmányozóból szeretõ bátorítással olyan em-
berek felé, akik soha nem teszik lábukat egy templom kü-
szöbére.

Ha megtanultad a titkot, hogy az Isten Igéje leszivá-
rogjon a fejedbõl a szívedbe, akkor hamarosan felfede-
zed, hogy – Jeremiás szavaival élve – Isten Igéje „csontja-
idba rekesztett tûz” lesz. De ha a Biblia megmarad pusztán
a fejedben, akkor fennáll az a tragikus lehetõség, hogy az
Ige embere leszel, de nem a Szent Szellem embere. Az Ige
nem lesz csontjaidba rekesztett tûz. Viszont ha csendes
perceidben rendszeresen találkozol Istennel, akkor egyre
jobban rájössz arra, hogy lehetetlenség a Szellem emberé-
nek lenni anélkül, hogy egyúttal az Ige embere ne légy.

Amikor olvassuk az Igét, Isten szól hozzánk, és elvár-
ja, hogy amit nekünk mond, azt mondjuk tovább mások-
nak. Isten így szólt Ezékielhez: „Ha Igét hallasz tõlem, fi-
gyelmeztesd õket az én nevemben” (Ez 33,7). De semmi
értelme másoknak szólni mindaddig, amíg mi magunk
személyesen nem hallottuk meg Isten szavát, és nem felel-
tünk rá. Akeresztyénségnek sok „ügyvédje” van, de – saj-
nos – nagyon kevesen vannak, akik õszintén tanúságot
tudnak tenni az élõ Istennel való személyes kapcsolatuk-
ról. János apostol örvendezve tett bizonyságot arról,
hogy a csendes óráiban miként jutott teljes egységre Krisz-
tussal. Ezután másokat is hívogatott, hogy csatlakozza-
nak hozzá ebbe a meghitt közösségbe. „...hogy nektek is
közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség
az Atyával, és az Õ Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk
meg nektek, hogy örömötök teljes legyen” (1Jn 1,3-4).
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LELKI-SZELLEMI FELÜLVIZSGÁLAT

1. Felismertem-e, hogy munkahelyem és lakóhelyem
is személyes missziói területem?

2. Az emberekben csupán lehetõséget látok-e a megté-
rítésükre, vagy imádkozva igyekszem õket új életre
szeretni Krisztusban?

3. Mikor tettem utoljára bizonyságot az Úr Jézusról az-
által, hogy valakinek segíthettem valami gyakorlati
dologban?

4. Azért nem mertem az Úr Jézusról beszélni, mert:
– az életem megalkuvó?
– rámehetne a karrierem?
– büszkeségem nem vállalja a megvetett és elutasí-

tott Jézus Krisztussal való közösséget?



�
ÖRÖK VILÁGOSSÁG

Isten örök, tiszta fénye
a lélek elõtted

hogy állhatna meg magában,
bûneinek árnyékában
hagyva el a földet!?

Trónod körül az angyalok
csak a boldogságot

ismerik szent közeledben,
mert nem éltek soha itt lenn,

látva e világot!

Hogy fogok én eléd állni?
Az ember mit mondhat?

Értelmem föl nem foghatja,
míg sugarad át nem hatja

didergõ valómat.

Egy módon mer csak a bûnös
oda emelkedni:

hogy meghalt érte a Bárány!
Az örök áldozat árán

tud Istené lenni!

Ez készíti föl az embert,
hogy majd a szentségben,

mindent-mindent elhagyva itt,
kitárva a hit karjait

megálljon a fényben!

Thomas Binney (1798–1874)
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7.
GYÜMÖLCS VAGY TÛZ

Bengt barátom svéd származású volt. Kivándorolt az
Egyesült Államokba, ahol sikeres keresztyén üzletember
lett. Számos szolgálata közül az egyik az volt, hogy repü-
lõgépeket juttatott el a missziói területekre. Egyik évben
õt és barátját megkérték, hogy vigyenek egy kis repülõgé-
pet Alaszkába egy missziós repülõtársaságnak. Útjuk
nagy részét megtették már, amikor barátja otthagyta
Bengtet a fairbanksi repülõtéren, Bengt pedig készülõ-
dött, hogy útjának utolsó szakaszát egyedül tegye meg.

Közvetlenül indulás elõtt a barátja még egy vészhely-
zetre szánt táskát tett be a kicsiny repülõgépbe, amiben
nem volt más, mint egy tábla csokoládé és egy meleg ta-
karó. Az út utolsó szakaszában hirtelen vihar keletkezett.
Az alaszkai hegyvonulatok közt támadt forgószél leszál-
lásra kényszerítette a kicsiny gépet, amely egy szikla pe-
remén landolt. A következõ három napon végig esett a
hó, de Isten irgalmából a szél elfújta a havat a repülõgép
alja alól, és megóvta attól, hogy teljesen betemesse. Mivel
azonban a fehér repülõgépet hó vette körül, amikor a had-
sereg parti õrsége keresésére indult, nem vette észre a ki-
csiny gépet.

Miután a parti õrség visszahívta a katonai keresõ re-
pülõket, Bengt fia, Bruce, egy hûséges keresztyén fiatal-
ember, a missziós légitársaság egyik pilótájával együtt
kérte az Urat, vezesse el õket apjához. Eközben Bengt
egyre jobban legyengült, és éppen egy idõzített felvételt
készített magáról, ahol megtört, de mosolygó arccal bú-
csúzott szeretteitõl. Istennek azonban más tervei voltak.
Amikor Bruce és barátja elrepültek a hely fölött, ahol a re-
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pülõgép leszállt, a nap sugara rátûzött a repülõgép fehér
fém felületére, és felhívta rá a kutatók figyelmét.

Késõbb Bengt elmondta, hogy ez alatt a tíz nap alatt
Krisztus ítélõszéke elõtt ült. Mikor elõször találkoztam
vele az eset után, elmondta, hogy ott egyedül volt Isten-
nel, és áttekinthette egész földi életét, mivel sejtette, hogy
Isten hamarosan hazahívja. Elmondta, hogy úgy látszott
számára, mintha a „hívõk ítélõszéke” (2Kor 5,10) jött volna
felé szüntelenül. És ahogy élete elvonult elõtte, végiggon-
dolta az évek során végzett „keresztyén szolgálatát”, és
azon gondolkozott, hogy ezek közül vajon melyik az,
amelyiknek valóban örök értéke van.

Bengt beszámolt arról, hogy rájött, hogy az egyházta-
nácsülések, a missziói tanácsülések és a sok egyházi akti-
vitás – bár örömmel végezte õket – valójában emberi
energiáinak a kifejtését igényelték, emberi tehetségének
és képességeinek a dicséretére váltak, nem pedig a Szent
Szellem kiáradásának következményei voltak.

Elmondta, hogy a tíz nap alatt Isten megmutatta neki,
hogy mindezek a tisztes foglalatosságok csupán „fa, szé-
na, pozdorja” voltak. (A Bibliában ezek az anyagok jelké-
pesen utalnak mindarra, ami a hívõk életébõl meg fog ég-
ni majd az ítélõszék elõtt, mert nincs örökkévaló értékük.)

Ez a félelmetes élmény Bengt életében valójában egy új
korszak kezdete lett. Mi, akik már hosszabb idõ óta is-
mertük és szerettük õt, nagyon is értékeltük azt a buzgó-
ságot, amellyel ezután bevetette magát Isten ügyének a
szolgálatába, hogy a hátralevõ éveiben ne a maga erejébõl
és képességeibõl, hanem Isten Szellemébõl, a túláradó is-
teni áldásból származzék éltének ereje és áldása.

A keresztyéneket kijózanító gondolat az, hogy mind-
nyájunknak meg kell jelennünk a minden hívõ számára
elkészített ítélõszék elõtt. Ezt az ítélõszéket azonban meg
kell különböztetnünk az utolsó ítélet nagy fehér trónjától.
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A nagy fehér trónus az a hely, ahol majd minden nem
hívõ embernek meg kell jelennie, hogy elnyerjék a Bíró
igazságos ítéletét. A hívõk ítélõszéke az a hely, ahol min-
den megég, ami életükben nem hitbõl való volt, de mind-
az, ami hitbõl történt, mindörökre megmarad Isten dicsõ-
ségére, hiszen mindezt Isten maga végezte el a hívõk
által. Azon a napon majd sok keresztyén szomorúan jön
rá, hogy a gyülekezetben való szorgoskodásuk és vallá-
sos körökben való népszerûségük (amely földi életük
idején annyira kielégítette õket), valójában nem számíta-
nak Isten elõtt igazi lelki-szellemi tartalmú szolgálatnak.

Fehér lapok

Két ív tiszta fehér papír van elõttem. Mindkettõ üres, sem
írás, sem rajz nincs rajtuk. Aki nézi õket, nem lát rajtuk ki-
nyomtatva semmiféle gondolatot, sem pedig valakinek
festményét, rajzát. Ugyanakkor azonban nem látunk rajtuk
nyomdahibát vagy torzképet sem. Nincs rajta sem szépség,
sem csúnyaság. Csak fehér lap, nem több, és nem kevesebb.

A te életedben és az én életemben is sok olyan nap van,
amely ezekhez a fehér lapokhoz hasonló. Bár beszennyezi
a bûn, mégis Isten irgalmából a hívõ ember életének min-
den lapját megtisztítja Jézus Krisztus vére, hogy tiszta fehér
legyen, mint a hó (Ézs 1,18). Ha visszagondolok már keresz-
tyén életem néhány „lapjára”, szomorúan kell megállapí-
tanom, hogy akarva vagy akaratlanul, szándékosan vagy
szándéktalanul, de vétkeztem, és megszomorítottam a
Szent Szellemet. Ha Jézus Krisztus nem ontotta volna vé-
rét értem, akkor ezek a „fehér lapok” mindörökre be len-
nének szennyezve a bûn és önteltség foltjaival. Milyen cso-
dálatos kegyelmet adott Isten, hogy még azok a lapok is
fehérek, mint a hó. Hála Istennek, folt sincsen rajtuk!
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Kijózanító azonban az a gondolat, hogy amit a Szent
Szellem nem végzett el rajtam keresztül, az nem örökkéva-
ló értékû. Pál apostol szavaival, életemnek azok a napjai
olyanok, mint amelyek „megmenekülnek ugyan, de úgy,
mint tûzön át” (1Kor 3,15). Amely napokon a Szent Szel-
lem nem áradt ki rajtam keresztül, azoknak a napoknak a
lapjait is megtisztítja a bûntõl, de nem kerül rájuk semmi.
Fehér lapok; de sajnos semmi több!

Bár életünk egyes lapjai mindörökre fehérek marad-
nak, más lapokon viszont keletkezhetnek rendkívüli
szépségû képek, amelyeket maga az Úr Jézus festett, és
amelyek Õt dicsõítik mindörökké. Az ilyen lapok min-
den hívõ számára azokat a napokat jelentik, amelyeken
használható eszközök voltunk az örökkévaló Isten mun-
kájában. Igen, fehér lapok ezek is, de – Istennek legyen
hála érte – sokkal többek ennél!

Eltékozolt évek

Milyen tragikus, amikor azok, akiket Isten elhívott volna
már fiatal korukban, eltékozolják ifjúságukat, azokat az
éveket, amelyeket az Úrral való egyre mélyülõ közösség
örömében, és az Õ szolgálatában tölthettek volna.

Szívem szomorkás örömmel telik meg, ha arra az idõ-
sebb férfira gondolok, akinek még az üdvösségre jutását
is beszennyezik az elszalasztott alkalmak és eltékozolt
évek, amelyeken az élet felszínes gyönyörûségei foglal-
ták le. Röviddel megtérésem után néhány hívõ fiatalem-
berrel együtt elmentünk a helyi kórházba szolgálatra.
Minden második szombat este hirdettük az evangéliu-
mot, és együtt imádkoztunk néhány idõsebb emberrel,
akik már nem is remélhették, hogy valaha is elhagyják a
kórtermet. Egyik este egy idõsebb ember ágya mellé ül-
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tem le, aki – mint késõbb megtudtam – már nem érte meg
a következõ szombat esti látogatásunkat.

Miután elmondtuk neki rövid igehirdetésünket, nyil-
vánvalóan nagyon meghatódott, és – miközben könnyek
patakzottak az arcán – akadozva kijelentette: „Tudom,
hogy meg vagyok váltva, és hogy a mennybe megyek”.
„Ez csodálatos” – feleltem. De mielõtt bármi mást tudtam
volna mondani, felzokogott, de nem örömében, hanem
lelki fájdalmában. Halkan suttogta: „Igen, csodálatos, de
nem igazán, mert a hetvenegy évembõl hetvenet elvesz-
tegettem.”

Mint fiatalon megtért, mit válaszolhattam volna? Nem
emlékszem már, miként próbáltam megvigasztalni, arra
azonban világosan emlékszem, hogy azon az estén tér-
delve ágyam mellett, ezt mondtam az Úrnak: „Uram, tu-
dom, hogy egyszer majd vissza kell tekintenem az éle-
temre. Nem akarom, hogy akkor úgy nézzek vissza, hogy
a lelkem meg van mentve, de az életemet eltékozoltam.
Ma este újra felajánlom neked az életemet. Kérlek, tedd
valóságos értékké az örökkévalóság számára.”

Az Ószövetségben Habakuk figyelmeztet arra, hogy
az ember sok energiát fektethet bele valamiféle vállalko-
zásba, de késõbb döbben rá, hogy amit tett, valójában
semmit sem ér. Amikor figyelmeztette kortársait, hogy
„az igaz ember a hite által él” (Hab 2,4), ugyanakkor intette
azokat is, akik nem hitben és az Istentõl távol éltek, hogy
mindazt, amit alkottak, „tûz pusztítja el” (Hab 2,13). Mivel
ezek az emberek Istennel nem törõdve alapították meg
városukat, nem maradt belõle más, csak hamu. Bármit te-
szünk is, ha nem az Úr Jézus akarata szerint tesszük, ak-
kor semmivé válik Isten színe elõtt.

Hasonlóképpen int minket Pál az Újszövetségben:
„Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra (ti. Jézus Krisztus-
ra): aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap
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fogja világossá tenni, mivel tûzben jelenik meg, és akkor min-
denkinek a munkája nyilvánvaló lesz, és hogy kinek mit ér a
munkája, azt a tûz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája,
amelyet rá épített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valaki-
nek a munkája megég, kárt vall. Õ maga megmenekül ugyan,
de úgy, mint aki tûzön ment át” (1Kor 3,12-15). A kórházban
az a bizonyos 71 éves férfi boldog volt, mert elnyerte az
üdvösséget, de nagyon szomorú volt azért, mert úgy üd-
vözült, mint aki tûzön megy majd át. Az a tûz, amely el-
égeti mindazt, ami életében „fa, széna és szalma” volt,
ugyanaz, amely megtisztítja majd az aranyat, ezüstöt és
drágakövet azoknál, akik engedik, hogy a Szent Szellem
munkálkodjék bennük Isten építõköveibõl.

Örök világosság

Akik naponta közösségben élnek Urukkal, és növeked-
nek a hitben azáltal, hogy Isten Igéjéhez szabják cseleke-
deteiket; nos, ezek olyanok, akiken keresztül az örökké-
való Isten örök érvényû munkát végez. Az ilyen hívõk
képesek lesznek minden új nap elé örömteli várakozással
nézni, és arról tesznek majd tanúságot: „Azért tehát mi,
akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és szol-
gáljunk az Istennek tetszõ módon tisztelettel és félelemmel”
(Zsid 12,28). Az Istennel rendszeresen és hatékonyan
együtt töltött idõ felbátorít bennünket arra, hogy a Szent
Szellem ereje által járjunk, nem pedig saját emberi energi-
ánk által.

Egy napon majd Isten jelenlétének mindent átható fé-
nyében mindazok örvendezni fognak, akik itt a jelenvaló
világban hasznos eszközei az élõ Istennek. A világosság
és szeretet Istene hív bennünket, hogy legyünk vele kö-
zösségben nap mint nap, hogy világosságának és szerete-
tének közvetítõivé váljunk a sötét és önzõ világban.
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Te etess az élet kenyerével,
drága Uram! és Te osszad széjjel,
mint a cipókat a tenger mellett!
Élõ Ige! Hadd éljek Tebenned!

Az élet kenyere nékem Te vagy!
Igéd az igazság, amely megtart,
hogy általa éljek együtt Veled,
Te vagy az Igazság és Szeretet!

Ó, küldd el hozzám Szellemed, Uram!
Érintsd meg szemem, hogy lássam utam!

Te vagy az Út, Igazság és Élet!
– Így fedted föl könyvedben Igédet!

Mary Ann Lathbury
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LELKI-SZELLEMI FELÜLVIZSGÁLAT

1. Ha továbbra is úgy élek, ahogyan most, lesz-e gyü-
mölcse az életemnek Krisztus ítélõszéke elõtt?

2. Amikor imádkozom, úgy közeledem-e Istenhez,
mint egy mennyei „jóindulatú jótevõhöz”, vagy
mint az Örök világossághoz?

3. Szükségem van-e arra, hogy komolyan könyörögjek
Dávid imájával – „...Eleveníts meg Igéddel” (Zsolt
119,25)?



8.
JÖJJETEK, EGYETEK!

A Genezáreti tó homokos partján állt Isten feltámadott
Fia, egyedül és észrevétlen. Talán a reggeli köd takarta el
szentséges jelenlétét a kimerült tanítványok szeme elõl.
Vagy szellemi látásuk homályosult el Jézus kegyetlen ke-
reszthalála után.

Nem messze a parttól bajlódtak a csüggedt tanítvá-
nyok kicsiny halászhajójukban. Éppen befejeztek egy
meghiúsult éjjeli halászatot, melynek vége az volt, hogy
nem fogtak semmit. És ekkor valaki megkérdezte: „Fiaim,
nincs valami ennivalótok?” Ezután pedig egy szó röppent
fel a parton messze álló személy ajkáról: „Vessétek ki a
hálót a hajó jobb oldalán, és találtok.” Mintha álomból éb-
redtek volna, János szólalt meg örvendezõ kiáltással: „Az
Úr az!” A tanítványok megújult reménységgel engedel-
meskedtek az utasításnak, és lám, hálójuk megtelt a halak
tömegével. És akkor, nagy lelkesedésében Péter beugrott
a tengerbe és kiúszott a partra, hogy minél elõbb Uránál
lehessen (Jn 21,12).

A parton a dicsõség feltámadott Ura rakott tüzet. Mi-
kor már valamennyi tanítvány összegyûlt, Jézus halat
kért, és hamarosan ízletes ételt készített számukra. Azu-
tán így szólt az örvendezõ, de éhes emberekhez: „Jöjjetek,
egyetek!” (Jn 21,12).

Ugyanez a kedves hívogatás hallatszik majd kétezer
év múltán is. Az Úr Jézus napról napra ott áll az örökké-
valóság partján, és hívogat bennünket, hogy vegyünk
részt a mennyei lakomán, amit õ elkészített. A mi Urunk
és Megváltónk elkészíti mindennapra az eledelt. Táplá-
lék ez a hitünk számára; Istennek az Igéje, ez a Biblia.
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Most pedig meghívlak, kedves Olvasóm, hogy légy ta-
núja, hogyan táplálkozom az Igével a csendes órámban.
Csupán azért jegyzem fel a csendes órám lefolyását, hogy
bátorítsalak, és segítsek neked, amikor engedsz majd az
Úr hívásának: „Jöjjetek, egyetek.” Két, egymástól egészen
eltérõ forrásból is ösztönzést nyertem arra, hogy meg-
osszam veled egészen a való életbõl vett csendes perceimet.

Elõször is, egyik barátom, aki elolvasta az elõzõ feje-
zetet, arra biztatott, hogy ezt tegyem, és így adjak megfe-
lelõ befejezést ennek a könyvnek.

Másodszor pedig azért, mert idõrõl idõre sok éven ke-
resztül tanúja lehettem, hogyan áldotta meg Isten egé-
szen különleges módon azokat a különbözõ csoportokat,
akik közösen tartottak csendes órát. Ezeken az alkalmakon
bárki részt vehetett, nem tettek fel kérdéseket, csak
csendben imádkoztak a Szent Szellem jelenlétéért, és
nem hangzott el prédikáció. Minden közösségi alkalom
kezdetén könyörögtünk, hogy a Szent Szellem legyen a
tanítónk! Utána együtt hangosan felolvastuk a kiválasz-
tott szentírásbeli szakaszt. Majd elölrõl kezdtük ugyan-
annak a bibliai szakasznak az olvasását, mégpedig úgy,
hogy elõször hangosan felolvastuk együtt az elsõ versét.
Mielõtt tovább mentünk volna a következõ versre, félper-
ces szünetet tartottunk. Ez alatt minden résztvevõ imád-
ságos szívvel elmélkedett az éppen olvasott igeversen, és
gondolkozott azon, hogy a fejezet végén felsorolt kérdé-
sek valamelyikére választ ad-e ez az igerész. Az imádság-
nak és elmélkedésnek a csöndje után minden résztvevõ
elmondhatta a gyülekezetnek, hogyan mélyítette el a
Szent Szellem az olvasottakat a szívében, és hogyan al-
kalmazta személyesen rá. Ezt ismét imádság követte, me-
lyet a felszólaló mondott, vagy a gyülekezet bármely más
tagja.
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Egyébként meg vagyok gyõzõdve róla, hogy ez a
módszer a legalkalmasabb egy közös csendesség alkal-
mának a vezetésére. Szeretném most azokat az olvasó-
kat, akik csoportos tanulmányozásra használják ezt a
könyvet, arra buzdítani, hogy tegyenek félre egyéb
összejöveteleket, hogy a fenti javaslatokat alkalmazzák.
[Ezzel kapcsolatos kérdések találhatók a függelékben.]

Az eltelt sok év óta, azokat az összejöveteleket, melye-
ket ebben a szellemben vezettem, Isten jelenlétének szo-
katlan érzékelése kísérte, és a Szent Szellem szólt a jelen-
levõk szívéhez és életéhez.

Egy ilyen összejövetel után, amit Jeruzsálemben tar-
tottam, egy kanadai gyülekezet volt vezetõje megjegyez-
te: „Ez volt a legáldottabb és legemlékezetesebb alkalom,
amelyen részt vehettem szolgálatom egész ideje alatt ép-
pen itt Jeruzsálemben!”

A gyülekezeti összejöveteleken, házi közösségekben,
Biblia-konferenciákon és ifjúsági találkozókon, Isten kü-
lönösképpen is megáldotta Isten Igéjének ezt a közös,
ugyanakkor mégis személyes megközelítését.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy amikor megpró-
báltam leírni személyes „csendes perceimet”, felfedez-
tem, hogy sokkal nehezebb nyomtatásban átadni az Úrral
való személyes közösségem valóságát, izzását és ihletett-
ségét, mint megtapasztalni egy ilyen örömöt egyedül,
vagy a nyilvános összejöveteleken.

Hogy mégis feljegyezhessem számotokra a személyes
csendes perceim alábbi „fénypontjait”, néhány alapsza-
bályt állapítottam meg a magam számára:

Elõször is: nem engedek annak a kísértésnek, hogy a leg-
kedvesebb és legismertebb bibliai szakaszt válasszam ki
magamnak. Csendes perceim sorozatában jelenleg éppen
Pál apostol korintusiakhoz írt második levelét olvasom.
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Másodszor: a mai igeszakaszt nem szándékozom
versrõl versre magyarázni.

Harmadszor: hogy a csendes perceimrõl való beszá-
molómat olyan természetessé tegyem, amennyire csak le-
hetséges, közlöm azokat az igeverseket, amelyeket a
Szent Szellem élõvé tett számomra a mai napon.

Negyedszer: megpróbálom közölni veletek, hogyan
került Isten szava figyelmem középpontjába, amikor
imádság közben elmélkedtem Isten Igéje felett, és fel-
használtam a már javasolt kérdéseket.

Ahogyan közlöm elmélkedésemet, meg fogjátok érteni,
hogy minden Istennel négyszemközt eltöltött idõ intenzív
személyes élményt jelent. Tudatában vagyok annak, hogy
nem azonos körülmények között élünk. Azt is tudom,
hogy a mai körülmények mások, mint amilyenek hat hó-
nap múlva lesznek. Isten annyira szeret minket, hogy min-
dennapi körülményeinket figyelembe véve szól hozzánk,
tehát nem a tegnapi és nem a holnapi helyzetünk szerint,
és nem aszerint, amiben mások élnek, hanem amiben mi
élünk. Ahogy olvasod a következõ feljegyzéseket, nyil-
vánvalóan észreveszed, hogy a te körülményeid egészen
mások, mint az enyémek. Mivel pedig Isten a te szüksége-
id és körülményeid szerint akar szólni hozzád, ezért hívo-
gat személyesen és naponta az Úr, hogy „jöjj, és egyél”.

Nyilvánvaló, hogy a Biblia nemcsak Isten élõ és erõ-
teljes szava, amely szívünkhöz szól, hanem személyesen
külön-külön mindegyikünk szívéhez szóló szava is.
„Mert Isten Igéje élõ és ható... és megítéli a szív gondolatait
és szándékait” (Zsid 4,12). Mi lehet még ennél is szemé-
lyesebb?

Mai bibliai elmélkedésem témája Pál korintusiakhoz
írt második levele. Tartsatok velem, amint kinyitom a
Bibliámat a 2Korintus 1. fejezeténél. Kérlek, ti is nyissátok
ki Bibliátokat velem együtt.
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Hajnali 5 óra van:
bezártam az ajtómat és kinyitottam a Bibliát,

hogy egyedül lehessek Istennel

Felsorolom most mai körülményeim néhány vonását,
ahogy itt ülök Isten színe elõtt, nyitott Bibliával és nyitott
szívvel:

– Rendkívül aggódom Dorothy meg nem szûnõ, és
egyre növekvõ testi fájdalmai miatt. Az utóbbi he-
tekben a fájdalmak növekedtek.

– Ugyancsak aggódom, hogy Dorothy egészségi álla-
pota megengedi-e, hogy õszre tervezett szolgálati
körutunkat elvégezzük. A múltban oly gyakran
megtörtént, hogy mikor hosszú és fárasztó missziói
utunkon Dorothy szenvedését láttam, azt mondtam
neki: „Dorothy, soha többé nem teszlek ki ilyen
helyzetnek.” De miután Isten kiárasztotta ránk ál-
dását, elmondottuk együtt: „Mindez oly dicsõséges
volt, hogy megérte.” És ezúttal hogyan lesz, Uram?

– Súlyosan nehezedik ma szívemre a kenyai helyzet,
ahol Isten a múltban olyannyira megáldotta szolgá-
latunkat közöttük. Az országban teljesen bizonyta-
lan a helyzet, különösen az infláció miatt. Bárcsak
többet tudnánk tenni a sokféle nemzetiségû embere-
kért, akik ott hûségesen szolgálják Krisztust.

– Mind Dorothy családjában, mind az én családom-
ban vannak, akik gyászolnak vagy betegek. Szolgá-
lataink miatt, továbbá Dorothy idõnként súlyos fizi-
kai akadályoztatása miatt nem tudunk mellettük
lenni, de szüntelenül imádkozunk értük.
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Imádság

„Atyám, ma reggel is áldalak Téged, hogy szokatla-
nul korán felébresztettél. Hiszem, hogy mindez a Te
akaratodból történt, mert ma kiváltképpen való
módon kívánsz szívemmel beszélgetni. Azt is tu-
dom, hogy meg akarod áldani azokat is, akik ké-
sõbb olvasnak majd arról, hogy Te mit akartál üzen-
ni nekem Igéd által.

Tudod, drága Uram, hogy nem lesz könnyû szá-
momra feljegyezni ezt a veled töltött idõt, amikor
csakis a Te jelenléted van figyelmem középpontjá-
ban. Ezért különösen kérlek, áldd meg és kend fel
szívemet, értelmemet és tollamat, hogy világos és
valóságos beszámolót tudjak adni a Te meghitt kö-
zösségedben eltöltött idõrõl.

Újra bizonyságot teszek a Te színed elõtt, hogy éle-
tem »el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben«.
Köszönöm neked ezt a drága bizonyságot. Dicsér-
lek téged, Uram, azért is, mert – noha feljegyzései-
met erõsen eltorzíthatják személyes nézõpontjaim
– Te, én nagy Fõpapom, imádságaimat és dicsérete-
imet a Te tökéletes ismeretednek és akaratodnak
megfelelõen tárod Atyánk trónusa elé. Ennek bol-
dog elõérzetében fordulok ma reggel is a Te Igéd-
hez. Nyisd meg szemeimet ma reggel is, hogy lát-
hassam a Te Igéd csodálatos voltát.”

Ma reggel a 2Korintus 1. fejezetét keresem ki, és lassan
elolvasom az egész fejezetet. Jól érthetõ hangon, hosszas
szünetek tartása nélkül olvasom. – Kérlek, tedd te is ezt!

Alighogy elolvastam a fejezetet, egy-két pillanat eltel-
tével tudatos lesz bennem, milyen példamutatóan visel-
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kedett Pál mint Krisztus szolgája. Ebbõl világossá válik
számomra, hogy az Úrral való együttlétem nagy részé-
ben ma erre a kérdésre fogok választ kapni:

Van-e követendõ példa ebben a részben?

Az egész fejezetnek már az elsõ végigolvasásából arra in-
dít az Úr, hogy kövessem Pál nemes példáját. Jobb szolgá-
ja kívánok lenni az Úrnak! És mielõtt elkezdenék versrõl
versre elmélkedni a fejezeten, el akarom mondani ezt
neki.

Imádság

„Úr Jézus, szeretném, hogy úgy tudjak végigtekin-
teni a neked való szolgálatomon, azzal az elégedett-
séggel, amely Pál imént olvasott tanúságtételébõl
kicsendül. Te ezerféle módon kiárasztottad rám ál-
dásodat, én pedig szomorúan vagyok kénytelen el-
ismerni, hogy ez túlságosan is gyakran »egyirányú
utca« volt. Szívem belefárad, annyiszor mondogat-
ja, hogy mennyire kívánom a veled való közössé-
get, de amikor alkalmat adsz, hogy részese legyek a
Te szenvedésednek, mégis gyáván visszariadok et-
tõl. Ezért kérlek, hogy most, amikor újra végiggon-
dolom ezeket a verseket, fedj be a Te jelenléteddel
és hatalmaddal, érintsd meg újra életemet, és for-
máld át úgy, hogy önzõ motívumaim változzanak
meg gyökeresen – a Te drága nevedért.”

Ezután újra elolvasom az egész fejezetet versrõl vers-
re, gondolatról gondolatra. Míg ezt teszem, szüntelenül
imádkozom azért, hogy a Szent Szellem ne engedje, hogy
elszalasszam azt az üzenetet, amit Isten a szívemre akar
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helyezni feleletképpen az imádságomra. Ily módon el-
kezdõdik Istennel való kétoldalú beszélgetésem. Ugyan-
csak figyelmeztetem magamat, hogy miközben az egyes
versek fölött elmélkedem, gondosan vigyázzak, nehogy
figyelmem ellazuljon az olyan verseknél, amelyek már is-
merõsek számomra. Lehet, hogy Isten éppen ma akarja
megeleveníteni ezeket a verseket a szívemben. Felteszem
tehát a kérdést:

Van-e ebben az igaszakaszban valami
újszerû gondolat az Atya Istenrõl?

Igeolvasás

3. vers: „Áldott az Isten... az irgalom Atyja és a minden vi-
gasztalás Istene”.

Ma különösen azt veszem észre, hogy az Isten atyasá-
gáról szóló megállapítást megelõzi az Isten atyai voltáról
szóló másik utalás a 2. versben. Ahogy a Biblia jegyzetét
nézem, a margón azt olvasom, hogy a 2. vers így is fordít-
ható: „A mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja.” Gondol-
juk csak el: a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene és Atyja,
ugyanakkor az irgalom atyja és a minden vigasztalás Iste-
ne is számunkra. Mennyei Atyám kiárasztotta kegyelmét
és békességét reám az én vigasztalásomra.

Imádság

„Atyám, hálával és dicsérettel borulok le elõtted.
Köszönöm a kegyelmedet. Szívemet elárasztottad
azzal, ami mindörökre a Tiéd: a Te békességeddel.
Kegyelmed által enyém lehet az a békesség, nyuga-
lom és harmónia, amely mindöröktõl fogva benned
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van. Szent Szellemed által vedd gondozásba zakla-
tott szívemet. És amint meghajlok szentséges lé-
nyed elõtt, töltsd meg életemet azzal a nyugalom-
mal és békességgel, amely csak benned lakozik –
kérlek!”

Igeolvasás

4. vers: „Aki megvigasztal minket minden nyomorúsá-
gunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden
nyomorúságukban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vi-
gasztal minket.”

Ahogy Pál bizonyságtétele felett elmélkedem, észre-
veszek néhány más kifejezést, amelyeket Pál a vigaszta-
lással kapcsolatban használ, amit mennyei Atyjától ka-
pott. Ezek a szomorúság, kínzás (gyötrelem), gond,
aggodalom, szenvedés, halálos ítélet. A Szent Szellem fel-
hívja figyelmemet arra, hogy mindezek az élmények tá-
vol vannak a „vigasztalás” szokásos elképzelésétõl.

Ahogy tovább olvasom, észreveszem, hogy Pál itt ar-
ról tett bizonyságot, hogy az élet valamennyi nehézségét
Isten egy sajátos céllal engedi: hogy ne önmagunkban bíz-
zunk, hanem Istenben. Azt is megtudom a 4. versbõl, hogy
Isten nem azért vigasztalta meg Pált, hogy õ maga jól
érezze magát, hanem azért, hogy mások vigasztalója le-
hessen. Ezzel kapcsolatban is könyörögnöm kell:

Imádság

„Igen, Uram, Te ismered életemnek azokat a szaka-
szait, amikor õszintén meg akartam vigasztalni
szenvedõ embereket. A Te vigasztalásodat akartam
nyújtani Dorothynak, akinek olyan szûnni nem
akaró testi fájdalmai vannak. De gyakran inkább én
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voltam az, aki tõle kaptam sok mindent, és ritkán
tudtam közvetíteni számára azt a kegyelmet és bé-
kességet, amit tõled kaptam az õ vigasztalására.
Kérlek, bocsásd meg önzésemet, és tölts el ismét az-
zal a vággyal, hogy én szolgálhassak, és ne nekem
szolgáljanak!

Ahogy a szenvedõ embermilliókra gondolok, akik
elhagyatva, nehéz körülmények közt élnek, akik
között az éhség, betegség és halál uralkodik, kérlek,
hogy a Te kegyelmed és békességed sokszorozódjék
meg a szívemben, hogy az én életem is szolgáljon
arra, hogy ezeknek az embereknek a terhe valame-
lyest csökkenjen.

De ahogy könyörgök hozzád, Úr Jézus, egyre vilá-
gosabban értem, hogy a Te vigasztalásod mennyire
elég az élet minden nehézségei között, legyenek
azok bármilyen súlyosak, és hogy szeretõ szíved
azt kívánja, hogy ne bízzak magamban, hanem
csakis benned.”

Ezen a ponton Isten Igéje átütõ erõvel hat rám. Rádöb-
benek, hogy még Pálnak is át kellett mennie a nehézségek
sötét sorozatán ahhoz, hogy Isten teljesen megfoszthassa
õt is az önmagában való bizakodástól. Akkor pedig miért
is panaszkodnék én, ha Isten, szeretetétõl indítva úgy
dönt, hogy imádságomra válaszként nehézségeket hoz
utamba, hogy büszkeségemet megalázza?

Imádság

„Igen, Uram, meg akarom köszönni neked a velem
való szeretetteljes bánásmódodat. Bár nehéz úgy
megfogalmaznom ezt az imádságot, hogy mások-

111



nak is hasznára váljék ha olvassák, bátorít az, hogy
Pál is feltárta szerettei elõtt súlyos megpróbáltatá-
sait. Õ sem csupán életének kedvezõ oldalát tárta
olvasói elé, ezért szívem mélyérõl dicsérlek téged én
is szolgálatom minden pillanatáért, amikor elha-
gyatottnak éreztem magamat, minden olyan ese-
ményért, amely szívfájdalmat okozott; amikor fél-
reértettek, életem minden ostoba és bûnös
botlásáért, minden nyomasztó körülményért, ami-
kor csõdöt mondtam, mert magamban bíztam, és
nem benned.

Most, Úr Jézus, a Te szentséges színed elõtt Pállal
együtt vallom, hogy nem akarok másban bízni,
csak benned, Pál szavaival: »A mi alkalmasságunk Is-
tentõl van«. Ezen a reggelen hittel vallom, hogy ben-
ned, és csakis benned van az én alkalmasságom. Drá-
ga Uram, az elõttem nyitva levõ Szentírás szavaival
dicsérlek téged, hogy megszabadítottál, hogy meg-
szabadítasz és hogy meg is fogsz szabadítani – ön-
magamtól. Köszönöm neked Úr Jézus, ezt a nagy sza-
badítást.

Most, hogy a Szent Szellem megerõsíti szívemet a
Te vigasztalásoddal, kérlek téged, és várom, hogy
használj fel engem a magad gyakorlati szeretettel-
jes módján, hogy a Te vigasztalásodat adjam to-
vább, és segítsek mindazokon, akikkel ma találko-
zom, és akiknek szükségük van a Te szeretetedre.”

Igeolvasás

11. vers: „...ti is segítségünkre vagytok, az értünk mondott
könyörgéssel, hogy ...sokan sokféleképpen mondjanak értünk
hálaadást.”
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Azon elmélkedem, milyen lett volna Pál szolgálata, ha
sokan nem könyörögtek volna érte Istennél. Ugyancsak
szeretném tudni, hol lennék én ma, ha sok barátom nem
könyörgött volna értem...

Imádság

„Atyám, nem értem azt a nagy szeretetedet,
amellyel sokak szívére helyezted, hogy könyörög-
jenek Dorothyért és értem. Hogyan fejezhetném ki
hálámat ezért a csodálatos szeretetért?”

Most pedig néhány barátomat ajánlom Isten kegyel-
mébe közbenjáró imádsággal. Mikor ezt teszem, megpró-
bálok a Szentírás világosságában könyörögni értük, aho-
gyan a Szent Szellem hatott az én szívemre és életemre,
kérvén Istent, hogy vigasztalja meg õket is, hogy szívük
és életük teljességével bízhassanak benne.

Igeolvasás

15. 17. 18. vers: „Ezzel a bizodalommal akartam már elõbb
hozzátok menni... amit tervezek, emberi módon tervezem?... be-
szédünk nálatok nem volt »igen« és »nem«”.

Elmélkedem e gondolatsor fölött. Pál tanúságot tett ar-
ról, hogy Korintusba való második menetelének célja a
korintusiak megvigasztalása volt, hogy jót cselekedjék ve-
lük, a szentekkel, akiket szeretett. Nem azért ment, hogy
kapjon tõlük, hanem azért, hogy adjon nekik. Arról is bi-
zonyságot tett, hogy utazásának terve nem egykönnyen fo-
galmazódott meg benne. (Megjegyzem, hogy nincs említés
róla, ki fizeti utazása költségeit, s a pénz nem játszott szere-
pet a menetelében!) Az biztos, hogy személyes elõny nem
befolyásolta elhatározását, hogy Korintusba menjen.
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Imádság

„Drága Uram, Igéd által tárd fel, ha van valami
önzõ indíték szívemben, nehogy ez meghiúsítsa
bennem a munkádat, amikor elhatározom, hogy
hol fogok szolgálni a következõ õszön. Úgy látszik
elõttem, Uram, hogy noha a korintusiak félreértet-
ték Pál indítékait, amikor tõle szokatlan módon
úgy döntött, hogy megváltoztatja útiterveit, õ maga
meg volt gyõzõdve arról, hogy csakis a Szent Szel-
lem vezetésének engedelmeskedik. De köszönöm
neked, Uram, hogy noha Pál azt mondta: »igen«, és
azután »nem«-re változtatta útitervét, az Ige, amit
hirdetett, soha nem volt egyszer »igen«, másszor
»nem«. Az Ige mindig IGEN volt Krisztusban, vál-
tozatlanul és mindörökre érvényesen. A Te szíved-
ben, ó Uram, nincs változás: Te mindörökre hitele-
sítetted az Igét, amit Pál prédikált.
Köszönöm neked, Uram azt, hogy Te vagy a szilárd
szikla a számomra ebben a világban, amelyben a
körülmények oly gyorsan változnak Terveket kell
szõnünk, de néha meg is változtatnunk. Uram, tud-
nom kell a Te terveidet. Ments meg engem olyan
döntések hozatalától, amelyek indítéka a hasznos-
ság vagy haszonlesés. Kérlek, hadd járjak minden
napomon a veled való közösségben.”

Igeolvasás

20. vers: „Mert valahány ígérete van Istennek, azokra
Õbenne (Krisztusban) van az igen, és ezért általa van az ámen
is az Isten dicsõségére általunk.”

Amint megfigyelem, hogy Isten ígéretei „rajtunk ke-
resztül” válnak személyessé, felteszem a kérdést: Van-e
ebben a szakaszban olyan ígéret, ami nekem szól?
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Imádság

Istennek Krisztusban való ígéretei miáltalunk, Uram?
Valahány ígérete van Istennek, azokra Krisztusban
van az igen? Igen, Uram, és köszönöm neked. Ma reg-
gel a Te szentséges jelenlétedben fel akarom jegyezni
az erre mondott igenemet és ámenemet. Ó, Istenem,
fel sem tudom fogni mindazt, amit Krisztusban ad-
tál nekem. Valójában el sem tudom képzelni, milyen
üres lenne az életem nélküled, drága Uram! Úr Jézus,
benned mindent megtalálok, amire csak szükségem
van, amikor szembe kell néznem a mai nap követel-
ményeivel, alkalmaival, kísértéseivel és döntéseivel.”

Ezután még néhány percet eltöltök azzal, hogy imá-
dom és dicsérem az Urat, akinek békessége elárad lel-
kemben. Még nem ismerem sajátos válaszait kérdéseim-
re, de igazában ez nem számít, mert Isten békessége van a
szívemben. Felbecsülhetetlen értékû volt az Úrral együtt
töltött idõm. Dicsérem Õt ezért. És most, ahogy elkezdem
a napot, Isten értékes eledelt adott Igéjében, amely
visszatükrözõdik majd elmémbõl és szívembõl, amikor
késõbb szembe kell néznem a nap feladataival.

És most, kedves olvasóm, hadd adjam át neked az
Úr meghívását vele való mindennapos találkozás-
ra: neveden szólít és hív téged is: jöjj és egyél!
Gondolj arra, hogy elsõ és legfõbb kötelességed
mindennap, hogy lelked Isten elõtt, a vele való
közösség boldog állapotába kerüljön.

Milyen csodálatos annak tudata, hogy az Úr Jézus
minden nap kiterjeszti az Õ személyes meghívását
terád is. Néven nevez téged, kegyesen meghív,
hogy jöjj és egyél vele együtt!
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A Te igazságod változatlanul, örökké megállt,
Te megmented azokat, akik Te hozzád kiáltanak;
Jósággal fordulsz azok felé, akik Téged keresnek;

Azok felé, akik megtalálnak Téged, valamennyien.

Megízlelünk Téged, ó Te életnek Kenyere,
S sokáig ünnepelünk Téged még;

Szomjúságunkat oltjuk Te veled, a Forrással
És szomjazó lelkünket Te belõled elégítjük ki.

Clairvauxi Bernát
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Függelék A
BIBLIATANULMÁNYOZÁS

Íme, még néhány kérdés az olvasott bibliai szakaszokkal
kapcsolatban, amiket érdemes feltenni, hogy gyümölcsö-
zõ bibliatanulmányozásod legyen:

• Kirõl beszél ez az igeszakasz?
• Kihez szól?
• Milyen speciális szavakat használ a szerzõje?
• Mikor keletkezett ez az igeszakasz?
• Honnan írta szerzõje?
• Mi célból írta és milyen körülmények között?
• Hogyan illeszkedik ez az igeszakasz az elõzmé-

nyekbe?
• és a következményekbe?

Megjegyzés:
Bár sokszor nem lehetséges minden nap bibliatanulmá-
nyozást végezni, de minden nap szükséges megtartani az
Istennel kettesben töltött idõt belsõ életünk fejlõdése ér-
dekében.

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten elõtt,
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helye-
sen fejtegeti az igazság Igéjét” (2Tim 2,15).
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Függelék B
AZ ISTENNEL TÖLTÖTT IDÕ

Íme néhány kérdés, amit feltehetsz, amikor a mindenna-
pos bibliaolvasásod során versrõl versre haladsz:

Van-e ebben a versben (szó):
• Bûnrõl, amelyet kerülnöd kell?
• Intés, amelyre figyelned kell?
• Parancs, amelynek engedelmeskedned kell?
• Jó példa, amelyet követned kell?
• Rossz példa, amelyet el kell kerülnöd?
• Új gondolat az Atya Istenrõl?
• A Fiú Istenrõl?
• A Szent Szellem Istenrõl?
• Új betekintés a Sátán kegyetlen céljaiba
• és ravasz fortélyaiba?

„De az Igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói is
legyetek, hogy be ne csapjátok magatokat. De aki a sza-
badság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad
mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem te-
vékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete”
(Jak 1,22.25).
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NAPI IMA VEZÉRFONAL

Naponkénti közbenjáró imádságaink érdekében, elhatá-
roztuk annak a naponkénti sorrendnek a követését, ame-
lyet az evangélista, Thomas B. Rees javasolt, megtérésem
után, több mint 50 évvel ezelõtt.

Miután feltöltöttük lelkünket Isten Igéjével, és az
imádságban a fejünktõl a szívünkig hatolt, könyörgõ
imádság következik. Egy gépies napi megszokás helyett,
a másokért végzett könyörgés, a hálaadás, közbenjárás és
velük való törõdés, meghosszabbított és friss ideje lesz.
Bár nincs az imacéloknak ilyen rögzített listája, bízunk
benne, hogy a Szent Szellem kiterjeszti az imaidõnket,
hogy átölelje az összes aktuális imaszükségleteket, bár-
milyenek is legyenek azok.

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyör-
gésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Is-
ten elõtt” (Fil 4,6).

Megjegyzés: A következõ NAPI IMA VEZÉRFONAL nem
zárja ki a személyes természetû imatémákat, vagy azt,
ami a naponkénti élet alapján adódik.
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NAPI IMA VEZÉRFONAL

VASÁRNAP – Azok az emberek, akikrõl tudjuk, hogy
nemrégiben találták meg a Megváltót; imatársak, akik
által Isten meggazdagította az életünket; az üldözött
egyház, amelyrõl buzgón keresünk részletes informá-
ciókat, valamint az egyház megújulásáért napjainkban.

HÉTFÕ – Misszionáriusok, akiknek szolgálata iránt Isten
érdeklõdést ébresztett bennünk, és amibe belevont
bennünket.

KEDD – Különösképpen a hálaadás ideje, s imádat kifeje-
zése mindazért, amit Õ jelent; amit Õ tett, mindazért,
amit tenni fog és mindazért, amit Õ adott.

SZERDA – Evangélisták, Biblia-tanítók és keresztyén
munkások.

CSÜTÖRTÖK – Otthoni kötelezettségek, lelki kötelessé-
gek, anyagi kötelezettségek stb.

PÉNTEK – A saját szûk családunk és a rokonok nagyobb
családja, azokkal együtt, akik megkedvelték a felesé-
gemet és engem, valamint gyermekeinket és unokáin-
kat, a Krisztusban.

SZOMBAT – Az Isten keresése szolgálata, szerte a vilá-
gon; emberek, akikkel az utcán találkoztunk, és akik-
nek bizonyságot tettünk, valamint a Krisztuson kívüli
családtagok stb.

* * *
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