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E LŐSZÓ

Az a vágyam ezzel a könyvvel, hogy vitát indítson arról, hogy mit is
jelent kereszténynek lenni – egy vitát, ami szükséges az egyházon belül és kívül
egyaránt.
Sokan a gyülekezetben megtévesztett állapotban élnek, ami messzire vitte
őket attól a kereszténységtől, amiről a Bibliában olvashatunk, attól a
kereszténységtől, ami megment és átformál. Ezek a „keresztények” egy olyan
„kereszténységnek” az eredményei, amely bizonyos szempontokból nagyon
messze van attól, amiről a Biblia beszél. Ha te is ilyen vagy, akkor azon sokak
közé tartozol, akiknek hallaniuk kell az igazi Evangéliumot, és elkezdeniük élni
azt az életet, amelyet Isten neked szánt; egy életet Jézus Krisztussal, mint
Uraddal és Megmentőddel, egy életet, amelyet sok megtévesztett keresztény
valójában akar, és amire vágyódik.
Az átlagembernek, aki csak néhány egyházi tevékenységéről ismeri a
kereszténységet, szintén szüksége van arra, hogy hallja az igazi Örömhírt a
Jézusba vetett hiten keresztül megszerezhető üdvösségről. Szükségük van ennek
a könyvnek az üzenetére, hogy megláthassák, hogy a kereszténység sokkal több,
mint ahogy azt hitték vagy gondolták volna eddig.
Korunkban megfigyelhetjük, ahogyan az emberek az iszlám valláshoz
fordulnak, mert úgy érzik, a kereszténység túlzottan felhígult. Egyik nap
hallottam egy interjút egy dánnal, aki épp felvette az iszlám vallást. Az ok, amit
megadott az volt, hogy az iszlámban van néhány konkrét dolog, amihez tudja
tartani magát, ellentétben a kereszténységgel, ahol – az ő elképzelése szerint –
úgy élhetsz, ahogy akarsz, amíg jársz templomba. Igen, az egyértelmű, hogy
nem ismerte azt a kereszténységet, amit Jézus hozott el, és amit még mindig
gyakorolnak sok helyen világszerte. Mégis, az ő állítása képet fest arról, ahogy a
kereszténységet sokan elképzelik ma; egy félrevezető képet, ami távol áll a
bibliai leírástól és az igazi keresztény élettől, amit sok millióan élnek az egész
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világon: egy erős, személyes és odaszánt életet Jézussal, Urukkal. Remélem,
hogy ez a könyv segíteni fog, hogy tegyünk valamit ezzel kapcsolatban.
Segíthetsz azzal, hogy elkezded megvitatni másokkal, milyen egy igazi
keresztény, így hamarosan láthatjuk a változást Európában, Amerikában és
szerte a világon. Azzal is változást hozhatsz, ha terjeszted a könyv üzenetét,
elkezdve a „tanítvány” és „rabszolga” szavakat használni a „keresztény” helyett,
ami olyannyira fel lett higítva. Pusztán csak ezen szavak bevezetésével már
teljesen új fényt vethetünk a kereszténységre és annak céljára, és egy lépést
tehetünk a változás felé a gyülekezeteken belül és kívül.
Élvezd az olvasást. Remélem, hogy ez a könyv változást fog hozni az
életedben, amint meglátod a helyedet a Jézussal való kapcsolatban és az
Igéjében, az Ő követését illetően.
Isten áldjon téged.

Torben Søndergaard
Jézus Krisztus egyik tanítványa

ELSŐ FEJEZET

E GY GONDOLATKÍSÉRLET

Próbáld meg elképzelni, hogy nincs egyetlen keresztény sem az egész
világon. Nem vagy keresztény, és soha nem hallottál a kereszténységről.
Nincsenek gyülekezetek, nincsenek keresztény könyvek, sem keresztény TV
vagy keresztény újságok. Semmi nincs, aminek közvetlenül bármi köze lenne a
kereszténységhez.
Egy nap találsz egy könyvet, Szent Biblia címmel. Bibliát sosem láttál és
nem is hallottál róla, sem Jézusról vagy a kereszténységről. Elkezded olvasni az
Ószövetséget, ami arról szól, hogyan kezdődött minden és hogyan jött létre
Izrael földje. Olvasod, hogyan munkálkodik Isten a népével és tiszta képet
kapsz arról, hogy Isten szent és igaz, egy Isten, aki meg tud haragudni, de aki
egyben kegyelmes és türelmes is, egy Isten, aki hatalmas szeretettel szereti
népét, egy Isten, aki egy napon mindannyiunk számára elküldi a Megmentőt,
ami a vezérfonal az Ószövetségen keresztül. Amikor az Ószövetség végére érsz,
már van egy benyomásod arról, milyen Isten és hogyan cselekszik. Folytatod az
Újszövetség olvasásával. Ott látni kezded a Megmentőt, akit Isten ígért.
Elolvasod a négy Evangéliumot, amik elmesélik, hogyan járt szerte Jézus,
hirdetve az Örömhírt és gyógyítva a betegeket. Lap lap után olvasod, hogyan
prédikálja azt, hogy az embereknek meg kell térniük és hinniük kell az
evangéliumban; és azt, hogy mindenki, aki örökölni akarja Isten Királyságát,
vegye fel a keresztjét és kövesse Őt. Olvasol az összes többi radikális dologról is,
amiket mondott és tett. Az Evangéliumok elmondják neked, hogyan választott
tanítványokat és küldte ki őket hirdetni az Örömhírt és gyógyítani a betegeket.
Olvasod, hogy voltak akik szerették, míg mások gyűlölték Őt. Olvasod, hogyan
adta magát a keresztre mindannyiunkért, és hogy a halálán és feltámadásán
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keresztül hogyan győzte le a halált. Mindezek alapján nagyon jó elképzelésed
lesz arról, hogy ki volt Jézus és mit hirdetett.
Az Evangéliumok befejezése után folytatod az Apostolok Cselekedeteinek
olvasásával, ahol látod, hogy feltámadása után Jézus eljött és azt mondta, azok,
akik hisznek Benne, erőt fognak kapni fentről, amikor a Szent Szellem eljön
rájuk. Ezután olvashatod, hogyan történt ez meg valóban. Amint haladsz az
ApCselben, kezded megérteni, hogyan éltek az első keresztények. Sok
ellenállással és üldözéssel teli élet volt. Mindent feladtak, hogy követhessék
Jézust. Ez egy természetfeletti élet volt, közösségben Istennel és egymással; egy
olyan élet, ahol a keresztények szertejártak és hirdették az örömhírt, miközben
jelek és csodák kísérték őket.
Az ApCsel után a Rómaiakhoz írt levélhez jutsz. Az első négy fejezetben
arról olvasol, hogy mindannyian vétkeztünk és messzire kerültünk Istentől.
Majd az ötös fejezethez érsz, ami leírja Jézust, mint új Ádámot, aki
megbocsátott nekünk és megbékített minket Istennel. A hatostól a nyolcas
fejezetig azt mondja, Krisztusban szabadság van a bűntől, és ezt a szabadságot
akkor tapasztaljuk meg, ha bemerítkezünk és engedelmességben járunk a
Szellem szerint, nem pedig a test szerint. Ezt követi a kilencedik és tizedik
fejezet, ami elmagyarázza: megmenekülsz, ha Uraddá teszed Jézust.
Amikor ezt olvasod, letérdelsz és kéred Jézust, hogy jöjjön, legyen az
Urad és mentsen meg téged. Ezután rögtön megtapasztalod az újjászületést,
amiről a Biblia beszél, a megváltást Krisztusban, és hamarosan bekövetkezik a
Szent Szellembe való bemerítkezésed is, amiről újra és újra olvashattál az
Apostolok Cselekedeteiben.
Ahogy ott vagy a térdeiden, újjászületve, érzed, hogy belül valami
megváltozott. Most már tudod, hogy Isten megbocsátott neked, és amit a Biblia
mond, az igaz, mert megtapasztaltad a saját testedben, és ez a bizonyság
benned van. Felkelsz és elhatározod, hogy 100 %-ban követni fogod Jézust, és
azzal kezded, hogy bemeríted vízbe saját magad, mivel nincs más, aki
megtehetné ezt neked.
Ettől a pillanattól fogva elkezdesz úgy élni, mint egy keresztény, a Szent
Bibliában olvasottakra alapozva, ami számodra az egyetlen leírása a keresztény
életnek. Ez az egyedüli oktatókönyved, és az egyetlen hely, ahol választ
találhatsz arra, hogy milyen Isten. Elkezded úgy használni, mint egy tükröt,
mert nincsenek más keresztények, akikkel összehasonlíthatnád magad, vagy
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akiket megkérdezhetnél, hogyan működnek a dolgok. Az egyetlen dolog, amid
van, a Biblia és a Szent Szellem, aki kijelenti és felfedi azt neked.
Kérdezd meg magadtól most:
Ha te volnál a történetben, mit gondolsz, hogyan élnél?
Szerinted úgy élnél, mint ahogy most élsz?
Szerinted úgy élnél, mint a keresztények többsége manapság?
Vagy azt gondolod, felfedeznél valami mást, mint amit a modern
kereszténységben látunk?
Gondolod, hogy más értelmezésed lenne arról, ki Isten, és mit jelent
igazából keresztényként élni?
Az az igazság, hogy ha úgy kezdenél hinni Jézusban, hogy a prédikációit
olvasod, és ha a Szent Biblia lenne az egyetlen elérhető forrásod, biztosan
felfedeznél valami mást, mint amit ma látunk sok helyen. Először is, Jézus
nagyon radikálisan prédikált. Másodszor: az életedet teljesen az Igére építenéd,
nem úgy, mint ma sokan mások, akik egy kicsit az Igére is, meg egy kicsit a
„keresztény” kultúrára is építenek.
Korunk legnagyobb problémáinak egyike, hogy keresztényként olyan
gyorsan hasonlítjuk magunkat – a Biblia helyett – másokhoz és keresztény
kultúránkhoz. Rápillantunk keresztény testvéreinkre, és azt gondoljuk: „Ha ő
élhet így keresztény létére, én is megtehetem.” Megnézzük a gyülekezeteinket,
és ezt gondoljuk: „Ha ők így vezetik a szolgálatukat, biztosan rendben van. Már
sok éve csinálják, szóval csak tudják, mi a legjobb.” Amikor pedig az
Újszövetségben olvasunk az erőről, hatalomról és az első keresztények életéről,
azt gondoljuk: „Igen, akkoriban volt valami különleges, de napjainkban
nyilvánvalóan máshogy mennek a dolgok.” Ezek mind nemcsak rossz
elképzelések, de veszélyesek is, mert kizárólag Isten Szavára kellene építenünk,
és nem a kultúránkra, vagy arra, amit a körülöttünk lévő többi keresztény
csinál. Mindig az Isten által kijelölt utat kell követnünk.
Ahogy olvasod ezt a könyvet, próbáld meg figyelmen kívül hagyni, amit a
„keresztény” kultúra mond, és ahogyan más keresztények élnek körülötted. Ha
ez sikerül, és nyitott vagy arra, amit Isten Igéje mond, ez a könyv
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megváltoztathatja az életedet, és megmenthet a pusztulástól. Ebben a könyvben
megpróbálok képet festeni arról, mit jelent keresztényként élni a Szent
Bibliának, Isten Igéjének megfelelően. Az Igéhez hasonlítsuk magunkat, ne
pedig egymáshoz vagy a kultúránkhoz. Olvassuk, amit a Biblia mond, és
változzunk meg arra a képre, amit abban látunk, dicsőségről dicsőségre.
„De mi mindannyian, leplezetlen arccal meglátjuk, mint egy tükörben az Úr dicsőségét,
s átformálódunk hasonló képre, dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.”
(2Korinthus 3:18 NAS)

MÁSODIK FEJEZET

V IZSGÁLJÁTOK MEG MAGATOKAT !

A könyv egyes részei nagyon radikálisan és különösen fognak hangzani
sokak számára. Ennek az az oka, hogy lassacskán messzire távolodtunk a
Bibliában olvasható kereszténységtől. Olyan időkben élünk, amikor az emberek
tanítókat gyűjtenek maguknak, saját vágyaiknak megfelelően, ahelyett hogy azt
hallgatnák, amit a Biblia mond valójában.
„Mert eljön az idő, amikor az emberek nem fogják igényelni az egészséges tanítást.
Ehelyett, hogy saját vágyaiknak megfeleljenek, rengeteg tanítót gyűjtenek maguk köré,
hogy azok azt mondják, amit viszkető füleik hallani kívánnak.” (2 Tim.4:3 NIV)
Azt mondják, „az igazság fáj”, és ez néha így is van. Mégis emlékeznünk
kell arra, hogy attól még igazság marad, és az igazság szabaddá tesz minket,
amint Jézus mondja. A kereszténység sokat változott ahhoz képest, amit az első
gyülekezetről olvasunk a Bibliában. Még az utóbbi évtizedekben is nagy
változások történtek, különösen a nyugati világban. Az egyik dolog, ami más
lett, a prédikálás és főleg a hithez való viszonyulásunk. Ma sok helyen
hallhatod, hogy nekünk keresztényeknek nem kellene megkérdeznünk
magunktól, hogy a hitünk elég jó-e. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit a
Biblia mond, és amit a keresztények mondtak pár évtizeddel ezelőtt.
„Vizsgáljátok és ítéljétek meg magatokat, hogy megtudjátok, hitben éltek-e. Biztosan
tudjátok, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Különben teljesen el fogtok bukni.” (2
Kor. 13:5 GNT)
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Itt azt olvashatjuk, hogy Pál arra buzdít minket, vizsgáljuk meg a
hitünket. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes pillanatban meg kell
kérdőjeleznünk a hitünket, hanem arról beszél, hogy keresztényként próbára
kellene tenni magunkat és látni, hogy tényleg hitben vagyunk-e. Meg kell
vizsgálnunk magunkat, mert ha Krisztus nincs bennünk, meg fogunk bukni a
teszten. El kell olvasnunk, amit az Ige mond a hitről és a Krisztussal való
életről, hogy meglássuk, ez ráillik-e az életünkre. Ha nem, meg kell térnünk és
hitre kell jutnunk. Ez fontos, ha szeretnénk átmenni a vizsgán.
Az önvizsgálat és a megtérés olyan feladatok, amiket nekünk,
keresztényeknek újra és újra meg kell tennünk, mert mindig tanulunk valami
újat. Isten szüntelenül dolgozik bennünk, és azt akarja, hogy közelebb kerüljünk
Hozzá. Ezért, keresztényként sosem szabad hátradőlnünk és azt gondolnunk,
hogy mi már mindent elintéztünk. Nem, ehelyett meg kell kérdezned magadtól:
Hogyan élek a Bibliával összevetve?
Krisztus igazán bennem van, vagy még mindig tudatosan bűnben élek?
Eltávolodtam a tiszta és őszinte kapcsolattól Jézussal? Volt Vele valaha
ilyen kapcsolatom?
Különösen azért fontos, hogy ezt megtegyük, mert mindannyiunkat
befolyásol az időszak és a kultúra, amelyben élünk. Olyan időben élünk, amikor
az evangéliumot ritkán prédikálják abban a tiszta és radikális formában, ahogy
Jézus és az apostolok tették. Nem mindig egészséges tudomány az, amit
prédikálnak, inkább olyasmi, ami csiklandozza a füleket, ahogy olvashattuk
korábban. Tehát mindannyian valamilyen mértékben a mai kereszténység
befolyása alatt állunk, ami sok szempontból összeférhetetlen a Bibliával.
A Biblia tükrében kell önvizsgálatot tartanunk, ahelyett, hogy a
szomszédainkhoz vagy a gyülekezet többi keresztényéhez mérnénk magunkat.
Ha az utóbbit tesszük, annak rossz vége lesz. Bizonyos esetekben ez azt
eredményezheti, mint amikor „vak vezet világtalant”:
„Hagyjátok őket, vakon vezetnek vakokat. És ha egy vak ember egy másik vakot vezet,
mind a ketten verembe fognak esni.” (Máté 15:14 NAS)
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Sokan a mai prédikátorok közül, ellentétben a már néhány évtizede
prédikálókkal, azt tartják feladatuknak, hogy segítsenek a hívőknek nem
kételkedni a hitükben. Évtizedekkel ezelőtt viszont sok prédikátor azt tűzte ki
célul, hogy olyan tisztán hirdesse az Igét, amennyire csak lehet, és ennek
köszönhetően kiderült, ha valami nem volt összeegyeztethető a Bibliával. Ez
kétkedést váltott ki némelyekben, így a prédikátor elvégezte a dolgát.
Megmutatkozott, ha valami nincs rendben, ami remélhetőleg azt
eredményezte, hogy az adott személy megtért és megtapasztalhatta a
megbocsátást. Ez egyértelműen sokkal jobb, mint úgy folytatni az életet, hogy
be vagyunk csapva, Krisztus nélkül élünk, és egy nap megbukunk a vizsgálaton.
Tehát, ha ez a könyv bántó számodra és megmutatja az Igén keresztül,
hogy valami rossz az életedben, legyél hálás és kezdj valamit azzal. Jobb most
felismerni, mint megtapasztalni azon a rettenetes napon, mikor Jézus elé állsz és
azt hallod tőle: „Távozz tőlem, nem ismerlek téged, aki bűnt követsz el.”
Ma még találhatsz megbocsátást és üdvösséget.

HARMADIK FEJEZET

V ALLJUK MEG J ÉZUST U RUNKNAK !

Ezt a fejezetet azzal kezdjük, hogy megnézünk néhány dolgot, amit Jézus
az üdvösségről és arról mondott, hogy Urunknak valljuk Őt.
„Lépjetek be a keskeny kapun, mert tágas az a kapu és széles az út, amely a
pusztulásba vezet, és sokan lépnek be rajta. De szűk az a kapu és az út keskeny, ami
az életre vezet, és kevesen vannak akik megtalálják.” (Máté 7:13-14 NAS)
Miután így felnyitja szemünket, Jézus elkezd beszélni arról, hogyan
ismerhetjük meg az embereket gyümölcseikről, vagyis tetteikről, és folytatja a
figyelmeztetést a következő rémisztő szavakkal:
„Nem mindenki, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, megy be a Menny
Királyságába, hanem aki megcselekszi, amit Atyám akar, az fog belépni a Mennybe.
Sokan fogják azt mondani azon a napon: »Uram, Uram, nem a Te nevedben
prófétáltunk, és a Te nevedben űztünk démonokat, és a Te nevedben tettük a csodákat?«
És akkor kijelentem nekik: »Soha nem ismertelek titeket; TÁVOZZATOK TŐLEM
TI, AKIK TÖRVÉNYT SZEGTEK!«” (Máté 7:21-23 NAS)
Amit megérthetünk ezekből a igeversekből az az, hogy azok közül, akik
Úrnak hívják Jézust, csak nagyon kevesen fognak bekerülni a Mennybe. Ő azt
mondja, a kapu szűk és az út keskeny, és csak kevesen fogják megtalálni azt. Azt
is mondja, egy napon így fog felelni sokaknak, akik Uruknak vallják Őt: „Soha
nem ismertelek. Menj el tőlem, te törvényszegő!” Tehát nem elég csak annyit
mondani: „Uram, Uram” Jézusnak, és azt hinni, minden rendben, mint ahogy
sokan csinálják napjainkban.
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Az, hogy az „Uram” szót kétszer használják, azért van, mert a szerzők
akkoriban így tudták kifejezni magukat a szövegben. Ma, ha valamit
hangsúlyozni akarunk, NAGYBETŰVEL írjuk, vagy dőlten, netán kövérítve.
Régen viszont nem így csinálták, helyette megismételték magukat. Ennélfogva,
amikor azt mondja: „Uram, Uram”, az nem jelenti azt, hogy ez a személy
ténylegesen megismétli a szavakat. Egyszer mondja, de szívből és nyomatékkal.
Amikor Jézus azt állítja, nem mindenki, aki azt mondja Neki: „Uram, Uram”
fog a Mennybe menni, nem azokra gondol, akik zsebre tett kézzel, rágózva
álldogálnak, miközben félszívvel motyogják: „Jézus az Uram”. Nem, Jézus
szavai ennél jóval komolyabbak: Ő azokról az emberekről beszél, akik ÚRNAK
hívják Őt és úgy is gondolják, legalábbis a maguk módján, a saját megértésük
alapján.
Rémisztő szavak, nem igaz? Mindazonáltal Jézus szavai, és ez a tény
muszáj, hogy minden keresztényt megállásra késztessen, hogy életüket
újraértékeljék Jézus szavainak és a Biblia többi részének megfelelően.
A Lukács evangéliuma hatodik fejezetében Jézus ezt mondja:
„Miért hívtok engem így: »Uram, Uram«, és nem teszitek, amit mondok?” (Lukács
6:46 NAS)
Ez egy jó kérdés. Miért hívod Őt Uradnak, ha nem gondolod úgy, vagy
ha nem teszed azt, amit mond?
A kérdése után Jézus egy példázattal folytatja arról, hogy sziklára
építsünk, ne homokra.
„Mindenki, aki hozzám jön és hallja szavam, azután pedig úgy is cselekszik,
megmutatom, mihez hasonlít: Olyan ő, mint az ember aki házat épített, mélyre leásott
és sziklára vetett alapot; és mikor árvíz jött, az özön ellene ment de nem tudta
megrázni, mert jól épült. De az, aki hallotta és nem annak megfelelően cselekszik,
olyan mint az az ember, aki a puszta földre építette házát minden alapozás nélkül; és
a vízözön ellene ment és azonnal összeomlott, és nagy romhalmazzá vált.” (Lukács
6:47-49)
Ebből a példázatból tisztán látható, hogy az a különbség aközött, aki
földre (vagy homokra) épít, és aközött, aki kőre, hogy megtartod-e, amit Ő
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mond, vagy sem. Ismét látszik, hogy ennek nem sok köze van a megvalláshoz,
inkább ahhoz, hogy hogyan élsz. Könnyen megvallhatjuk Jézust a szánkkal
Urunknak anélkül, hogy a szívünkben tényleg azzá tettük volna és ennek
megfelelően élnénk.
Amikor engedelmességről beszélsz, sokan mondhatják, te a
cselekedetekről beszélsz és a kereszténység nem a tettek vallása. Természetesen
azt le kell szögeznem, hogy nem tudsz üdvözülni a tetteid által, kizárólag
Jézusba vetett hiten keresztül. Ugyanakkor az igazi hit engedelmességet fog
eredményezni, mivel hisszük, hogy amit Ő mond, az helyes és igaz, emiatt
élünk ennek megfelelően és teljes bizalommal. Így a cselekedetek mindig
természetes részei lesznek a hitnek.
„Mert amint a test halott szellem nélkül, úgy a hit is halott tettek nélkül.” (Jakab
2:26 NAS)
Természetesen ennek semmi köze nincs a teljesítményhez, ez Jézusról és
a belső életünkről szól, amit a könyv további részében majd tisztázunk. Nem
cselekedetekről van szó a cselekedetek kedvéért, hanem az életről Vele, egy
olyan életről, ami teljesen természetesen eredményez tetteket.
Ha ma megkérdezel keresztényeket arról, hogyan üdvözülhetünk, biztos
sokan mondják majd, hogy ez az által történik, hogy hiszünk és Úrnak valljuk
meg Jézust. Nem ez az, amit a jólismert vers a Róma 10-ben mond?
„Ha száddal kijelented: »Jézus az Úr«, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta
Őt a halálból, megmenekülsz.” (Róma 10:9 NIV)
Igen, ez igaz. Amire rá akarok itt mutatni, az az, hogy bár itt ez olyan
tisztának tűnik, mégis sokan fogják egy nap azt mondani Neki: „Uram, Uram”,
de nem fognak bekerülni a Mennybe. Amikor maga Jézus kérdezi, miért hívod
Őt „Uram”-nak, ha nem az Igéjének megfelelően cselekszel, az azért van, mert
a megvallás önmagában még nem ment meg. Ami megment, az az, ami a
megvallás mögött van, és ami okot ad annak megvallására, hogy „Jézus az én
Uram”.
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A Máté 21. fejezetében Jézus példázatot mond a szőlősgazda két fiáról.
Próbálj felfigyelni arra a tényre, hogy a fiúk nem aszerint vannak
összehasonlítva, amit mondanak, hanem amit tesznek.
„De mit gondoltok? Egy embernek két fia volt, és jött az elsőhöz és azt mondta neki:
»Fiam, menj dolgozni a szőlőmbe«. És ő azt felelte: »Nem megyek«, de később
megbánta és mégis elment. Az ember odament a másodikhoz, és ugyanazt a dolgot
mondta neki, és ő felelt: »Elmegyek, uram«, de mégsem ment el. Kettejük közül melyik
tette meg az apa akaratát? Ők azt mondták: »Az első.« Jézus mondta nekik: »Igazán
mondom nektek, a vámszedők és prostituáltak előbb be fognak menni Isten
Királyságába, mint ti. Mert János eljött hozzátok az igazság útján, és ti nem hittetek
neki, de a vámszedők és a prostituáltak hittek neki; és ti, látva ezt, mégsem éreztetek
bűntudatot, hogy higgyetek neki.«” (Máté 21:28-32 NASB)
Tehát nem mindenki, aki Úrnak vallja Jézust, kerül majd a Mennybe,
hanem csak azok, akiknek Ő az Ura, akik teszik Isten akaratát, ahogy az imént
Máté evangéliumában olvashattuk.
Ez nyilvánvaló kellene, hogy legyen, de sajnos nem ez a helyzet.
Napjaink hozzáállása a hithez és megvalláshoz az, hogy hiheted és
megvallhatod az egyik dolgot, aztán teheted a másikat. Ez soha nem volt célja
annak a hitnek, amiről a Biblia beszél.
A következő fejezetekben még tisztábbá válik, mi az igazi hit és
kereszténység. Ez egy felfedezőút lesz Isten Igéjén keresztül, ami garantáltan
érdekes, és talán néha ijesztő is. Izgalmas, mert Isten Igéje az igazság, és ez az
igazság életet ad és szabaddá tesz minket. Ha van bármi, amire ma szükségünk
van, az az igazság. Ijesztő lesz, mert láthatóvá válik a sötétség és a megtévesztés,
amikor Isten Szava megvilágítja azt. Ebben a tanításban azt szeretnénk, hogy
Isten Igéje mutassa meg nekünk a dolgok valódi állapotát. Meg fogjuk látni,
milyen messzire kerültünk Istentől és hogy a rossz tanítás mennyi keresztényt
félrevezetett, akik azt gondolják magukról, hogy a keskeny úton járnak.
Ezért olyan fontos, hogy megvizsgáljuk magunkat újra és újra, hogy
Krisztus valóban bennünk van-e, különösen ezekben az utolsó napokban,
amikről a Biblia azt mondja, hogy az emberek eltávolodnak az igazi hittől a
rossz tanítás miatt. Ez a rossz tanítás úgy van jellemezve, mint „megtévesztő
szellemek és démonok tudományai” (1 Timótheus 4:1).

NEGYEDIK FEJEZET

A KERESZTÉNYEK , RÉGEN

Mit jelent kereszténynek lenni? Ha ma ránézünk a keresztényekre és
összehasonlítjuk magunkat azzal, amit az Újszövetségben olvasunk, hamar
meglátjuk, hogy hiányt szenvedünk valamiben, amivel az első keresztények még
rendelkeztek. A mai kereszténység nagyon más, mint amiről a Bibliában
olvasunk.
Például nincs olyan merészségünk, mint ami a korai tanítványoknak volt.
Nem tudták megállni, hogy ne szóljanak arról, amit láttak és hallottak (ApCsel
4:20). Napjainkban nem látjuk azokat a jeleket és csodákat, amiket az első
keresztények tettek. A Bibliában azt olvassuk, hogy az emberek szó szerint
elvették Pál ruhadarabjait és betegekre tették azokat, ők pedig meggyógyultak,
és a gonosz szellemek is kimentek belőlük (ApCsel 19:11). Azt olvassuk, hogy
Péter ugyanezt tapasztalta, amikor akár csak az árnyéka is ráesett a betegekre.
Meggyógyultak, és a gonosz szellemek elhagyták őket (ApCsel 5:15). Sok más
szempontból is láthatjuk a különbséget az akkori idők és napjaink között.
Egyike vagyok azoknak, akik hisznek egy ébredésben és hogy látni fogják
az embereket Istenhez fordulni. Mégsem hiszem, hogy olyasmiben szenvednénk
hiányt, amit a világ még nem látott. Nem hiszem, hogy a kereszténység új
fajtájára lenne szükségünk, sokkal inkább a régihez való visszatérésre. Vissza
kell térnünk a kereszténység kezdeteihez, amiről a Bibliában olvasunk. Vissza
kell térnünk Isten akaratához, és látni fogjuk, ahogy Isten közeledik hozzánk és
munkálkodik közöttünk, ahogy látjuk az Apostolok Cselekedeteinek oldalain. A
Bibliában azt látjuk, hogy Isten erősen munkálkodott közöttük és naponta
gyarapodtak új üdvözülőkkel (ApCsel 2:47). Olvashatunk a szeretetük
mértékéről, mind Isten, mind egymás felé (1János 4:20). Az a fajta szeretet volt,
ami sok bűnt eltakar és kimunkálja, hogy valaki letegye az életét a másikért
(János 15:13).
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Igen, tényleg sok dolog változott azóta.
Meg vagyok győződve, hogy a hiányos megértésünk arról, mit jelent
igazából Jézussal, mint Urunkkal élni életünket, az egyik oka annak, hogy ma
nem látjuk ugyanezeket a dolgokat megtörténni. Rengeteg keresztény sosem jut
el arra a pontra, ahol komollyá válik a kapcsolat Istennel, aki a mindennapi
életünk részévé válik, amikor láthatjuk az ApCsel folytatását, és mi vagyunk,
akik szolgáljuk Őt, és ezáltal megvalósulhat az Ő akarata. A legtöbb ember úgy
látja Őt, mint aki megvalósítja a mi akaratunkat.
Hiszem, hogy egyik oka ennek a félreértésnek – vagy becsapásnak, mert
valójában az –, hogy nem ismerjük a különböző szavakat és kifejezéseket a
Bibliában, az olyanokat mint „Úr”, „keresztény” vagy „tanítvány”. Más és más
jelentéseket adtunk ezeknek a szavaknak, és ezért nem fogjuk soha elérni azt a
pontot, ahol Isten látni akar minket, azt a pontot, ahol komolyan munkálkodni
tudna a halott „hústestünkön”, ahogy az első gyülekezetben tette.
Amikor a keresztről beszélünk, ami a kereszténység legközpontibb
témája, akkor a halálról beszélünk. Jézus meghalt a kereszten, hogy magára
vegye a mi büntetésünket. A választás, amit ma minden embernek meg kell
tennie, a kereszthez kapcsolódik. Vagy meghalunk szó szerint a kereszten és
elvesszük saját büntetésünket, amikor eljön, vagy meghalunk a kereszt által,
úgy, hogy Jézust Urunkká tesszük és nem élünk többé önmagunknak, hanem
annak, aki meghalt és feltámadott. Nem tagadhatod meg a keresztet, akkor
sem, ha sokan szeretnék ezt megtenni. Meghalni önmagadnak az egyik kulcs
ahhoz az élethez, amiről a Bibliában olvasunk, és ez a kulcs önmagában.
Semmi kétség, hogy az Apostolok idejében másképp éltek a keresztények,
mint mi, noha Isten ugyanaz ma is, mint az ő idejükben volt. Így hát nem Isten,
és nem is a kereszténység változott meg; hanem a mi életstílusunk. Amikor az
emberek új definíciókat keresnek a kereszténységre, legyél nagyon óvatos. Nem
új definíciókra van szükségünk. Amit hiányolunk, az egy új demonstráció. Ha
mélyre tekintünk Isten Igéjében, hamar meg fogjuk látni, hol hibáztunk.
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Mit jelent a szó: keresztény?
Az első szó, amit megvizsgálunk, a „keresztény” lesz. Ez egyike azoknak
a szavaknak, melyeket gyakran félreértenek. Sokan félreértelmezték, ami még
több félreértést okozott. Végül ahhoz a megtévesztéshez vezetett, hogy
rengetegen hiszik, hogy keresztények, holott nem. Sokan, akik azt hiszik, hogy a
keskeny úton járnak, valójában a szélesen haladnak, ami a kárhozatba vezet.
Sok keresztény nem érti, miért különbözik annyira a modern
kereszténység a bibliaitól. Sok helyen kitérő magyarázatokkal szolgálnak arról,
hogy a mai idők különböznek az akkoritól, és hogy Isten más úton dolgozik. A
választ azonban máshol találjuk.
Az egyik legfontosabb ok az, hogy sokan félreértik a „keresztény” szót,
így azt is, mit jelent kereszténynek lenni. Ezért nincsen bennük sem élet, sem
erő, sem szeretet. De ami ennél is rosszabb, ez azt is magában foglalja, hogy
rengetegen fognak örökre elkárhozni, ha semmi nem történik. Sokan
kereszténynek tartják magukat, mert félreértelmezik az Igét. Amikor azt hallják,
a keresztények a mennybe kerülnek, azt hiszik hogy ez rájuk is érvényes. Sokan
azonban olyasmire építenek, ami nem fog megállni azon a napon, amikor eljön
az igazság. Nagyon fontos, hogy ne értsük félre az igazi jelentését a
„keresztény” szónak. Menjünk vissza arra a helyre, ahol először feltűnt ez a szó,
és lássuk, mi volt mögötte!
Ha egy bibliai lexikonban utánanézel a „keresztény” vagy „keresztények”
szavaknak, azt fogod látni, hogy mindössze háromszor szerepelnek az egész
Bibliában. Az első alkalommal Krisztus után 44 körül tűnik fel, tizenegy évvel
azután, hogy Jézus a Földön járt, és azután, hogy az egyház megszületett.
„...és a tanítványokat először Antiókhiában hívták keresztényeknek.” (ApCsel 11:26
NAS)
Talán hallottál olyan tanítást, hogy „kereszténynek lenni” és „Jézus
tanítványának lenni” két különböző dolog. Ez egy közkedvelt gondolat, még ha
nem is beszélnek róla túl sokat.
Egy ilyen értelmezés azt vonja maga után, hogy azáltal leszel keresztény,
hogy hiszel Jézusban, és halálod után a mennybe kerülsz. Miután már
kereszténnyé váltál, tehetsz egy további lépést, hogy Jézus tanítványa legyél, ha
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akarsz, de ez teljesen önkéntes. Jézus kemény követelménye az
önmegtagadásról, ha tanítvány akarsz lenni, arra késztet sokakat, hogy inkább a
csak „keresztényt” válasszák. Tanítványként élni megköveteli, hogy teljesen
odaszánd életed minden területét, amire később még vetünk egy pillantást.
Az igazság viszont az, hogy nem tehetsz különbséget a „kereszténynek
lenni” és „tanítványnak lenni” között, mivel a kettő egy és ugyanaz. Nem
lehetsz keresztény anélkül, hogy tanítvány is lennél.
Tisztán olvasható ebben a fenti igeversben, hogy a tanítványokat kezdték
„keresztényeknek” hívni, szóval már itt ki kell zárnunk a két külön csoport
lehetőségét. Ha igaz volna, hogy először kereszténnyé válsz a Jézusba vetett hit
által, aztán választhatnád hogy tanítvány legyél, akkor az azt jelentené, hogy ez
az igevers rossz. Akkor azt kellene mondania, hogy a keresztényeket először
Antiókhiában hívták tanítványoknak, és nem azt, hogy a tanítványokat
keresztényeknek, ahogy valóban mondja. Tehát nem választhatod szét a kettőt.
Az a háromezer ember, aki Pünkösdkor jutott hitre Péter apostol prédikációja
által, nem csak hívővé vált, vagy kereszténnyé, ahogy sokan ma ezeket a
fogalmakat magyarázzák. Mindannyian Jézus tanítványai lettek.
A „keresztény” szó nem is létezett akkoriban. 11 évvel később jelent meg
először, a pogányok által a tanítványoknak adott egyfajta becenévként. A
„Krisztus”, azaz a „Felkent” szóból ered. Keresztényeknek hívták őket, mert
Krisztusra hasonlítottak az életvitelükkel. Az Ő követői voltak. Azonban a szó,
amit a tanítványok és Jézus maga is használtak, a „tanítvány” volt: Jézus
tanítványa.
Ahogy korábban mondtam, a „keresztény” vagy „keresztények” szavak
csak háromszor találhatóak meg az egész Bibliában, és az első alkalom, amikor
rábukkanunk, tizenegy évvel az első gyülekezet létrejötte után van.
A „tanítvány” szó viszont több, mint 200-szor szerepel csak az
Újszövetségben, és ezt a szót használta mindenki, Jézust is beleértve, amikor a
nagy megbízást adta tanítványainak. Fontos emlékeznünk arra, hogy abban az
időben sem Ő, sem a világ többi része nem ismerte a „keresztény” szót.
„És Jézus jött és ezt mondta nekik: »Minden hatalom nekem adatott mennyen és
Földön. Menjetek hát és tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának,
Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítsátok őket hogy megtartsák az összes
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dolgot, amit elrendeltem nektek, és íme, mindig veletek leszek, az idők végéig«”. (Máté
28:18-20 NKJV)
A Jézus által adott megbízás az, hogy tegyünk tanítvánnyá minden
embert, bemerítve őket az Atya, Fiú és a Szent Szellem nevében, és tanítva őket
mindannak megtartására, amit Jézus parancsolt. Ez ma is ugyanaz.
Ne engedd senkinek, hogy becsapjon azzal, hogy keresztény és tanítvány
két külön dolog. Nem lehetsz keresztény és nem üdvözülhetsz anélkül, hogy
Jézus tanítványa lennél, annak minden követelményével együtt.

ÖTÖDIK FEJEZET

J ÉZUS TANÍTVÁNYA

A „tanítvány” szó, csakúgy mint a „keresztény”, gyakran félreértett, mert
a mi kultúránkban nem használjuk. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy sokaknak
volt saját tanítványa, például Keresztelő Jánosnak és Mózesnek is. Azokban az
időkben a tanítványok a mindennapi élet természetes részei voltak. Az egyik
első alkalom, ahol Jézussal kapcsolatban használják ezt a szót, Máté
evangéliumának 4. fejezetében van, ahol Jézus az első tanítványait hívja így. Az
E-SWORD-ben, ami egy elektronikus Biblia verzió, az egyik kommentár ezt
mondja:
„El kellett különülniük, hogy folyamatosan figyelhessenek rá, és szerény utánzóivá
váljanak; követniük kellett, mint Vezetőjüket.”
Tehát a Máté evangéliuma negyedik fejezetében, amikor Jézus elhívta
első tanítványait, arra hívta őket, hogy tegyenek félre mindent azért, hogy Őt
kövessék. Tanoncaivá kellett, hogy váljanak, hogy kövessék Őt és tanuljanak
Tőle, figyelve életét. Ezért is szinonimája a tanítvány szónak a „tanonc” vagy
„diák”.
„A tanítvány nincs az ő mestere fölött, de mindenki, aki tökéletes, olyan lesz mint a
mestere.” (Lukács 6:40)
Jézus tanítványai az Ő tanoncai voltak. Jézus volt a mesterük, és követték
Őt. A „tanonc” kifejezést sok évvel ezelőtt gyakran használták a mi
kultúránkban, de napjainkban nem olyan általános. A nagy különbség a
tanonckodás és az átlagos iskolai tanulmányok között az, hogy a tanonckodás
során nem olyan képzésen veszel részt, mint ami az iskolákban szokásos.
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A tanonckodás során, ahelyett, hogy az iskolapadban ücsörögnél, azáltal
tanulsz, hogy követed és utánzod a mestered példáját, amint Jézusról és
tanítványairól is olvassuk. Jézus idejében persze jóval magasabbak voltak a
követelmények, mint hogy napi nyolc órában követed a mestert, aztán
kikapcsolódhatsz és teheted, amit akarsz. Ezt nem lehet összehasonlítani azzal.
Annak érdekében, hogy megértsük a tanítvány szó szándékolt jelentését,
a szerző fejében lévő összefüggéseket kell megértenünk. Azt mondani, hogy az
evangéliumok egészen más időben és kultúrában íródtak, és ma már teljesen
más a helyzet, nem egy jó indok arra, hogy modern definíciót használjunk. Meg
kell ismernünk a Szerzőt és az ő kultúráját annak érdekében, hogy megértsük,
mit jelent, mikor Jézus azt mondja, hogy az Ő tanítványaivá kell tennünk az
embereket.
A másik különbség abban az időben a hatalom felé mutatott tisztelet volt.
Ha végiggondoljuk a szülők, a rendőrség vagy az iskolai tanárok irányában
adott tiszteletet, tisztán látni fogjuk, hogy ezt a mai fiatalok körében nem
találjuk meg, még a 20 évvel ezelőtti állapotokkal összehasonlítva sem. Közös
vonása modern kultúránknak, hogy mi magunk akarunk dönteni arról, hogy mi
a jó és mi a rossz, és nem engedjük át ezt a tanároknak vagy az
igazságszolgáltatásnak. Sajnos nagyszámban figyelhetjük meg ugyanezt a
tisztelethiányt az embereknek Jézussal való kapcsolatában is. „Nem Ő fog
dönteni; én magam akarom csinálni; ez az én életem; stb.”
Azonban, amikor Jézus azt mondta, hogy menjünk és tegyük az Ő
tanítványaivá az embereket úgy értette, hogy mindenki, aki tanítványa akar
lenni, tegye félre életét azért, hogy kövesse Őt és tanuljon Tőle, hogy hallgassa
és engedelmeskedjen annak, amit Ő mond.
A tanítványság eredeti értelme tisztán kifejezésre került az
evangéliumokban, ahol láthatjuk, hogyan voltak a tanítványok minden időben
Jézussal. Tanultak Tőle és azt tették amit Ő mondott nekik, vagy legalábbis
megpróbálták megtenni; messze voltak a tökéletességtől. Pünkösd napján a
Szent Szellem leszállt rájuk és segítette őket az engedelmességben.
Eddig a pontig láttuk, hogy a „keresztény” szó egyfajta becenévként
jelent meg, de kezdetben vagy az első gyülekezetekben nem használták. Jézus és
az első tanítványok sem használták ezt a szót. Mindössze háromszor szerepel a
teljes Bibliában, míg a „tanítvány” szót egyedül az Újszövetségben több mint
kétszázszor megtalálhatjuk.

5. FEJEZET: JÉZUS TANÍTVÁNYA

29

Láttuk, hogy Jézus meghagyta nekünk, hogy menjünk és tegyük
tanítványaivá az embereket. Ez a Jézusba való bemerítkezés által történik meg,
illetve azzal, hogy követjük Őt, és megtanulunk engedelmeskedni a
parancsolatainak. Más szavakkal: mindenkinek Jézus tanoncává kell vállnia, és
élni egy olyan életet, melyben szorosan követi Őt.
Tehát fontos helyesen megérteni a kifejezéseket, hogy megelőzzük a
zavarodottságot azzal kapcsolatban, hogy Istennek mi a célja velünk.
Itt van néhány, a „keresztény” kifejezést használó állítás, amiket már sokszor
hallottam:
•
•
•
•
•

Keresztény vagyok, de csak a magam módján.
Keresztény vagyok, de annyira nem veszek részt benne (nem
gyakorlom).
Keresztény vagyok, mert megkereszteltek és konfirmáltam.
Keresztény vagyok, de nem hiszek a Bibliában.
Keresztény vagyok, de nem hiszek ebben a „Jézus az Isten fia”
dologban.

Most nézzük a helyes szóval, ami a „tanítvány”. Olvassuk el ugyanezeket
az állításokat, közben pedig tartsuk észben, amit most olvastunk az igazi
tanítványságról.
•
•
•
•
•

Jézus tanítványa vagyok, de csak a magam módján.
Jézus tanítványa vagyok, de annyira nem veszek részt a benne.
Jézus tanítványa vagyok, mert megkereszteltek és konfirmáltam.
Jézus tanítványa vagyok, de nem hiszek a Bibliában.
Jézus tanítványa vagyok, de nem hiszek ebben a „Jézus az Isten fia”
dologban.

Remélem, kezded érteni a megtévesztést, ami a „keresztény” szóhoz
társul. Ez egy nagyon komoly dolog és megmutatja, milyen messzire tévedtünk
az eredeti kereszténységtől és az egészséges tanítástól. Tisztán látszik, hogy
ezeknek a napjainkban oly sokak által vallott állításoknak semmi értelme nincs.
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Sok kereszténynek teljesen rossz értelmezése van arról, mit jelent Istennel élni,
ami arról tanúskodik, hogy Jézus nem Uruk és Megmentőjük.
Sokkoló arra gondolni, hogy mennyi embernek nem okoz ma problémát,
hogy a fent olvasott dolgokat kijelentse magáról. Nem látják az ellentétet. A
megtévesztés nem csak a „keresztény” szó félreértéséből fakad, hanem abból is,
hogy mit jelent bibliai értelemben a Jézussal való élet. Ennek semmi köze a szép
és kedves szavak használatához, sokkal inkább ahhoz, hogy hogyan élünk és mit
hiszünk. Sokan élnek megtévesztés alatt és fognak elveszni egy napon, ha nem
tapasztalják meg a belső megtérést.
Az üdvösség nem annyit jelent, hogy kapunk egy becenevet – ami a
„keresztény” szó valójában. Nem, ez arról szól, hogy Jézus tanítványai legyünk.
Nem az én tanítványom, nem egy pap tanítványa, hanem Jézus tanítványa.
Mi elsősorban Jézus tanítványai vagyunk. Ha elmozdítjuk a hangsúlyt
Jézusról a vezetőinkre és különféle emberi szerepmodellekre, akkor az
visszaélésekhez vezethet, azzal a céllal, hogy hatalmat gyakoroljanak másokon,
ami sajnos meg is történt néhány helyen. Azonban Jézus az, akié minden
hatalom, és minden Jézusról szól, még akkor is, ha használ vezetőket azért,
hogy utat mutasson nekünk. Ezért, ami végső soron számít ma, az az, amit az
Igéjén, a Biblián keresztül mond nekünk. Tehát keressük Őt és engedjük, hogy
a Szent Szellem kijelentse Őt úgy, ahogy van, és azt, amit mond nekünk.
Jézus sok dolgot mond arról, hogy milyen az Ő tanítványának lenni. Az egyik
alapvető dolog, hogy betartjuk az Ő Igéjét, ami segít megvédeni minket a
megtévesztéstől.
„Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: »Ha ti megtartjátok az
én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság
megszabadít titeket.« Ők ezt kérdezték tőle: »Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem
voltunk szolgái senkinek: hogyan mondhatod, hogy szabadokká lesztek?«" (János
8:31-33 NKJV)
Egy tanítvány engedelmeskedik Jézus szavának. Olvassa és
tanulmányozza a Bibliát, és engedelmeskedik a benne leírtaknak. Nem
lehetséges, hogy Jézus tanítványai legyünk anélkül, hogy engedelmeskednénk az
Igéjének. Lehetetlen kereszténynek lenni – ha a szó eredeti értelmét nézzük –
anélkül, hogy hinnénk a Bibliában és annak megfelelően élnénk. A Biblia, Isten
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Igéje az, amiből az életünket kaphatjuk. Az Igén keresztül megismerjük az
igazságot, ami szabaddá tesz minket. Az Igén keresztül tudjuk meg, hogy Jézus
az Út, az Igazság és az Élet.
Lesznek, akik azt mondják majd, hogy a Biblia szerinti élni
fundamentalizmus, és ez így is van. A „fundamentalizmus” szó abból ered,
hogy „alapra építeni”, ami ebben az esetben a Biblia. Minden kereszténynek
fundamentalistának kellene lennie. Tudom, hogy ennek a szónak elég rossz
hangzása van manapság, mert sok ember a legalizmusra, törvénykezésre vagy
akár az iszlámra és annak fundamentalistáira asszociál róla, semmi veszély
nincs azonban abban, ha bibliai alapokra építünk. Épp ellenkezőleg, Jézus
tisztázza, hogy ha sziklára építesz, nem elég tudnod, mit mond az Ige, ennek
megfelelően kell élned is.
A másik követelménye annak, hogy valaki Jézus tanítványa legyen, több
helyen megtalálható valamennyi evangéliumban. Fontos emlékezni arra, amit
Jézus itt mond:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem,
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én
igám könnyű, és az én terhem nem nehéz.” (Máté 11:28-30 NKJV)
Gyorsan hibázhatunk és nehéz igát vehetünk magunkra, amikor Jézus
szavait olvassuk, de ha meghaltunk önmagunk, ambícióink és vágyaink
számára, nem jelent problémát engedelmeskedni. Ekkor ez nem egy nehéz iga,
hanem színtiszta öröm.
A legnehezebb dolog nem az, hogy engedelmeskednünk kell Urunknak,
inkább az, hogy meg kell halnunk magunk számára. Erről szól a küzdelem.
Ugyanakkor erőt is találunk ahhoz, hogy legyőzzük ezt a problémát a Jézusnak
való engedelmesség során. Ez nem olyasmi, amit saját erővel teljesíthetünk.
Őbenne viszont mindent megtalálhatunk, amire csak szükségünk van, beleértve
a követéséhez szükséges erőt is.
Ezt nem használhatjuk kifogásként, hogy elkerüljük a Neki való
engedelmességet, sokkal inkább segítség, hogy tudjuk azt, hogy amire
szükségünk van az engedelmeskedéshez, megtalálhatjuk a Vele való
kapcsolatban. Erre később még visszatérünk.

HATODIK FEJEZET

K RISZTUS RABSZOLGÁJA

Az Efezusiakhoz írt levél 6. fejezetében Pál arról beszél a rabszolgáknak,
hogyan engedelmeskedjenek földi gazdáiknak.
„Rabszolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta
szívvel, mint a Krisztusnak tennétek.” (Efezus 6:5 ESV)
A rabszolgáknak tehát ugyanúgy kell engedelmeskedniük földi uraiknak,
mintha Krisztusnak szolgálnának, ami azt jelenti, hogy félelemmel, reszketéssel
és őszinte szívvel tegyék azt.
De egy kicsit nem radikális ez az összehasonlítás? Szolgálni Krisztust
nem ugyanaz, mint rabszolgának lenni, nem igaz?
Az igazság az, hogy ha beleásol a Bibliába eredeti nyelven, meglátod,
hogy ugyanaz a szó, amit itt és más helyeken „rabszolgának” fordítottak,
máshol „szolgálóként” is szerepel. Itt kezd igazán izgalmassá válni a dolog.
A szó, amit itt, az Efezusi levélben „rabszolgának” fordítottak, a doulos. A
szövegkörnyezetből kiderül, hogy a „rabszolga” a helyes megfeleltetése a
szónak. Ugyanez a helyzet Pál Tituszhoz írt levelében, ahol ismét utal a
rabszolgákra.
„A rabszolgák engedelmeskedjenek mindenben uraiknak; legyenek készségesek, ne
feleseljenek.” (Titusz 2:9 ESV)
Noha sok helyen láthatod, hogy ezt a szót helyesen „rabszolgának”
fordították, sok egyéb helyen viszont „szolgálóként” jelenik meg.
Például Jézus egyik példázatában, Máté evangéliumában:
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„Mert úgy van ez, mint amikor egy utazásra készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk
bízta a vagyonát.” (Máté 25:14 ESV)

Mivel a „doulos” szót használja itt, fordíthatták volna „rabszolgának” a
„szolga” helyett: Egy ember hívatta rabszolgáit, és rájuk bízta a vagyonát.
Másik hely, ahol ezt a szót „szolgaként” találjuk, az a rész, amikor Jézus
megmossa tanítványai lábát:
„Igazán mondom nektek, a szolga nem nagyobb mint az ő ura, sem a küldött nem
nagyobb annál, aki őt elküldte.” (János 13:16 ESV)
Ismét lehetett volna így is megfeleltetni: A rabszolga nem nagyobb, mint az ő
ura. Ez Ugyanaz a szó, amit Pál használ leveleiben, amikor a rabszolgákhoz
szól.
Több hely is van a Bibliában, ahol a „szolga” szót kicserélhetnénk a
„rabszolgára”, ami nem teljesen mellékes, mivel szolgának lenni némileg mást
jelent, mint rabszolgának lenni. Ezt mélyebben is meg fogjuk vitatni.
Menjünk vissza az Efezusi levél igeverséhez. Ez alkalommal a következő
verset is hozzátesszük, hogy még tisztábban lássuk, hogyan lehet ugyanazt a
szót két különböző módon fordítani.
„Rabszolgák (doulos), félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak,
olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak tennétek, ne látszatra szolgáljatok, mintha
embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként (doulos) szívből
cselekedjétek Isten akaratát, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint
embernek.” (Efezus 6:5-7 ESV)
Úgy döntöttek, egyik helyen „rabszolga”, másikon „szolga” lesz ugyanaz
a szó. Lehetett volna így is fordítani:
„Rabszolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta
szívvel, mint a Krisztusnak tennétek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek
akarnátok tetszeni, hanem Krisztus rabszolgáiként szívből cselekedjétek Isten akaratát,
jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embernek.”
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Izgalmas, nem?
Valami teljesen mást jelent, ha a „Krisztus rabszolgája” kifejezést
használod a „Krisztus szolgája” helyett. A „rabszolga” szó valószínüleg több
különböző asszociációt eredményez az elmédben, de ahogy egyre többet
gondolkozol a jelentésén, úgy fogod, akárcsak én is, mind felszabadítóbbnak
találni az elképzelést, és nem pedig korlátozónak.
Egy rabszolgának nincs túl sok aggódnivalója. Nem kell
aggodalmaskodnia a jövő felől, vagy a pénzkeresés miatt. Egyetlen feladata,
hogy megtegye, amit gazdája mond.
Mi is élhetünk abban a hitben, hogy Isten minden hónapban biztosítja a
jövedelmünket. Ez elég felszabadító! Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
hátra kéne dőlnünk és semmit sem tenni. A rabszolga nem a saját akaratát
cselekszi, hanem szolgál, és megteszi, amit a gazdája akar. Kereszténynek lenni
azt jelenti, hogy Jézus tanítványa és követője vagy, Krisztus rabszolgája, valaki,
aki megteszi gazdája akaratát.
Pál megértette ezt, éppúgy, mint összes kortársa. Ezt jelenti Jézus
követése:
„Ő (Jézus) meghalt mindenkiért, így akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem
Érte, Aki meghalt és feltámadt értük. ” (2Kor 5:15 NAS)
„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, vagy ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát
akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róma 14:8 NAS)
Ha elkezdjük használni ezeket az erős kifejezéseket – „tanítvány” vagy
„rabszolga” – a „keresztény” szó helyett, amit ma helytelenül használnak, a
maguk valójában fogjuk látni a dolgokat, és a megtévesztés, amiben sokan
élnek, lelepleződik.
Jézus azt mondta mindenkinek, aki Őt akarja követni:
„Azután így szólt mindnyájukhoz: »Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja
menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit
használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy
romlásba viszi?«” (Lukács 9:23-25 NAS)
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Jézus idejében értették ezt. Pál, Péter, János és a többi tanítvány ebben
éltek. Megértették, hogy most már valaki máshoz tartoznak. Számukra a
bemerítkezés volt a jele annak, hogy többé nem élhetnek önmaguknak.
Bemerítkeztek, hogy Krisztushoz tartozzanak.
A nagyszerű dolog abban, ha rabszolgaként letesszük életünket Jézusnak
az, hogy Ő nem fog rabszolgának hívni minket:
„Nem hívlak többé titeket rabszolgának, mert a rabszolga nem tudja, mit csinál az
ura; hanem barátaimnak nevezlek titeket, mert minden dolgot amit hallottam az én
Atyámtól, megismertettem veletek.” (János 15:15 NAS)
Erre később még visszatérek.
Most a legfontosabb dolog megérteni azt, hogy legalább annyira helyes,
ha nem helyesebb, ha Krisztus rabszolgáinak hívjuk magunkat, az Ő szolgái
helyett. Rabszolgái vagyunk, és ez azt jelenti, hogy Ő a mi Urunk, és mi
engedelmeskedünk Neki.
Nézzük meg újra a manapság gyakori kifejezéseket, melyekkel a
„keresztény” szót használják. Ezt követően megnézzük a „Krisztus rabszolgája”
szavakkal is, hogy lássuk a különbséget.
•
•
•
•
•

Keresztény vagyok, de csak a magam módján.
Keresztény vagyok, de annyira nem veszek részt benne (nem
gyakorlom).
Keresztény vagyok, mert megkereszteltek és konfirmáltam.
Keresztény vagyok, de nem hiszek a Bibliában.
Keresztény vagyok, de nem hiszek ebben a „Jézus az Isten fia”
dologban.
Most olvassuk ezt a verziót.

•

Krisztus rabszolgája vagyok, és Hozzá tartozom, de csak a magam
módján.
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Krisztus rabszolgája vagyok, és Hozzá tartozom, de annyira nem
veszek részt benne (nem gyakorlom).
Krisztus rabszolgája vagyok, és Hozzá tartozom, mert megkereszteltek
és konfirmáltam.
Krisztus rabszolgája vagyok, és Hozzá tartozom, de nem hiszek a
Bibliában.
Krisztus rabszolgája vagyok, és Hozzá tartozom, de nem hiszek ebben
a „Jézus az Isten fia” dologban.

Látod már, milyen megtévesztésben élnek sokan? Annyian hívják
magukat kereszténynek, de nem tanítványok, se nem rabszolgái Krisztusnak.
Továbbra is saját maguk gazdái és saját kívánságaik szerint élnek. Egy nap
sokan fognak elveszni, mert üdvösség egyedül Jézusban, mint Úrban található
meg.
Sok ember hiszi, hogy minden rendben, holott nincs. Sokan hiszik, hogy
keresztények, ennélfogva úton vannak a menny felé, de valójában sosem tették
Urukká Jézust, tehát megtévesztésben élnek.
Legközelebb, amikor a „keresztény” szót használod vagy hallod,
gondolkodj el ezen:
A „keresztény” szót nem használták az első gyülekezet idején, Jézus sem
mondta soha. Egyáltalán nem is létezett akkor, amikor Jézus a Földön élt.
Mindössze háromszor fordul elő az egész Bibliában és először 11 évvel az első
gyülekezet indulása után említik. Olyasmi volt, mint egy becenév, amit Jézus
tanítványaira mondtak, azokra, akik egész életüket elkötelezték Jézus, mint
Mesterük és Uruk követésére, és ennek ma is így kéne lennie.
Kereszténynek lenni annyit jelent tehát, hogy Jézus tanítványa vagy, más
szavakkal, tanonca vagy követője, aki az Ő szavai szerint él, és megteszi amit Ő
mond.
A „tanítvány” szó több mint 200-szor található meg az Újszövetségben,
ami tisztán megmutatja, hogy ez fontosabb szó, mint a „keresztény”.
Nem arról van szó, hogy kereszténynek vagy tanítványnak hívod magad,
hanem hogy letedd az életed Neki, és megvalljad Őt Uradnak. Ez azt jelenti,
hogy rabszolgájává válsz, amire a „doulos” szó utal. Ez a szó 125-ször szerepel
az eredeti szövegben.

HETEDIK FEJEZET

N EM A MAGUNK MÓDJÁN

Ha megkérdezed az átlagembert, hogy keresztény-e, a többség azt feleli
majd, hogy igen, az. Ha megkérdezed, hogy Jézus tanítványa-e, legtöbben
biztosan meglepetten néznek majd rád, mondván: „Tanítvány? Miről
beszélsz?” Ennek oka a „keresztény” szó széleskörű félreértésében rejlik. Nagy
probléma napjainkban, hogy sokan azt gondolják, teljesen rendben van, ha
megalkotod a saját definíciódat arra, mit jelent kereszténynek lenni. Tehát, ha
megkérdezel valakit, hogy keresztény-e, sűrűn fogsz ilyen választ kapni: „Igen,
az vagyok”, gyorsan hozzátéve ezt: „ de a magam módján”.
Ha tovább érdeklődsz, és megkérdezed, hogy mit gondolnak, a mennybe
kerülnek-e, amikor meghalnak, azt felelik: „Igen, úgy gondolom. Jó ember
vagyok.” Ez az, amit rengetegszer tapasztaltam, amikor Istenről és az örök
életről beszélgettem az emberekkel. Sajnos azonban sem a hit házi készítésű
definíciójával, sem pedig egy olyan példaértékű élettel, amely nem a Biblián
alapul, nem lehet bejutni a mennybe.
Először is, soha senki nem fog a mennybe kerülni a saját cselekedetei
alapján. Ha ez lehetséges volna, akkor semmi értelme nem lenne Krisztus
halálának. Cselekedetek nem menthetnek meg senkit, mert, amint a Biblia
mondja, mindenki vétkezett. (Később még visszatérünk erre.) Ezért is zárható ki
teljesen a „keresztény a magam módján” lehetősége.
Próbáld meg elképzelni, hogy egy nap megállít a forgalomban egy
ember, aki magát rendőrnek mondja, és meg akar bírságolni téged 100
dollárral, olyan szabálysértés miatt, amit nem igazán értesz. Megkérdezed,
láthatnád-e a rendőrségi jelvényét, mert ez az egész kissé furcsának tűnik. Ő
erre azt feleli, hogy nincs rendőrjelvénye. Ismét megkérdezed, hogy igazán
rendőr-e, amire azt válaszolja : „Igen, rendőr vagyok, de a magam módján.”
Gyorsan megtudod, hogy sosem kapott rendőr képzést, és semmi egyebet sem
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végzett el, ami ahhoz szükséges, hogy rendőr lehessen. Az ő magyarázata erre:
„Az túl nehéznek tűnt, szóval eldöntöttem, hogy a magam módján válok
rendőrré.” Fizetnél neki 100 dollárt? Persze, hogy nem. Nem igazi rendőr,
hanem csaló. Sőt, valójában bűnöző, hiszen illegális dolog rendőrnek kiadni
magad, ha nem vagy az.
Az igazság az, hogy mindannyian tudjuk, nem lehetsz rendőr a magad
módján. Ez egyszerűen lehetetlen. Rendőrnek lenni magában foglalja, hogy
speciális képzésen vettél részt, ismered a törvényt és a hatóságnak dolgozol.
Ugyanígy, teljesen lehetetlen kereszténynek lenni a magad módján.
Kereszténynek lenni magában foglalja, hogy Jézus Krisztus tanítványa vagy,
ismered Isten Igéjét, és Isten hatalma alatt dolgozol. A kifejezés, hogy
„keresztény vagyok, de a magam módján”, legalább annyira nevetséges, mint
az, hogy „rendőr vagyok, de a magam módján”.
A másik, ahol sokan hibáznak, az, amikor azt hisszük, hogy ha jó
emberek vagyunk, a mennybe jutunk. Senki sem elég jó a mennyhez. Nem
arról van szó, hogy fogunk néhányat „jó” cselekedeteinkből, adunk mellé egy
kis darabka Jézust, összekeverjük, és így készítünk egy utat a mennybe.
Üdvösség csak Benne található. Ezért van az, hogy kizárólag az Ő útján
juthatunk a mennybe. Sok ember gondolhatja magát jónak a saját szemében,
de az igazság az, hogy mindannyian vétkeztünk és méltók vagyunk az örök
kárhozatra a pokolban.
Fogd a Tízparancsolatot Mózes 2. Könyvéből, és nézd meg, megszegtél-e
legalább egyet közülük. Ha megszegtél csak egyet a parancsolatok közül egyszer
is, bűnös vagy valamennyiben.
„Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az mindegyikben
bűnössé vált.” (Jakab 2:10 NAS)
Tehát, ha csak egyszer is elloptál valamit, vagy megkívántál a
házastársadon kívül valaki mást, bűnös vagy és megérdemled a poklot. És ha
végigmész a parancsolatokon egymás után és elolvasod, mit mond róluk Jézus,
gyorsan meglátod, hogy igazán rosszul áll a szénád. Lássuk, például, mit mond
Jézus a „Ne ölj” parancsolatról. Hadd kérdezzem meg, megöltél-e már valaha
valakit? A válasz bizonyára: nem. Viszont olvassuk el, mit mond Jézus a
gyilkosságról:
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„Hallottátok, meg lett mondva népünknek már régen: »Ne ölj!« Ha valaki öl, annak
bíróság elé kell állnia. Én azonban azt mondom nektek: ha valaki megharagszik egy
másik emberre, el lesz ítélve. Ha valaki azt mondja egy másik embernek: »Te ostoba!«,
az megérdemli, hogy a Főtanács elé állítsák. Ha bárki azt mondja egy másik
embernek: »Te bolond!«, az méltó, hogy a pokol tüzére dobják.”(ostoba, bolond,
„Ráka”, jelentése: „semmirekellő bolond” vagy „hülye”) (Máté 5:21-22 EFO
Egyszerű Fordítás)
Jézus szavaiból arra következtethetünk, hogy mindannyian gyilkosok
vagyunk, mert mindannyian megtettük már, amiről itt beszél. Ez azt jelenti,
hogy mind megérdemeljük, hogy a pokol tüzére vessenek minket.
Amikor arról beszélünk, hogy jó emberek vagyunk, a problémánk ismét
az, hogy saját definíciót gyártunk arra, mit jelent „jónak” lenni. Ráadásul
gyakran ehhez is viszonyítjuk magunkat, ami hiba. Rossz „standardhoz”
mérjük magunkat. Nagyon könnyen hasonlítgatjuk magunkat a
szomszédainkhoz vagy a barátainkhoz, azután pedig felállítunk egy sorrendet.
Ez történik, amikor azt ellenőrizzük, hogy jó emberek és jó keresztények
vagyunk-e.
A Biblia viszont óva int minket az effajta összehasonlítástól. Ehelyett azt
mondja, hogy a Biblia az a tükör, amelyben meg kellene vizsgálnunk a
tükörképünket. Az Igében láthatjuk meg igazán az állapotunkat, sehol máshol.
Csakis így tudjuk elkerülni a félrevezetést.
Ahogy mondtam az elején, ha másokhoz hasonlítjuk magunkat, az
könnyen a „vak vezet világtalant” esetét fogja eredményezni:
„Hagyjátok őket, vakon vezetnek vakokat. És ha egy vak ember egy másik vakot vezet,
mind a ketten verembe fognak esni.” (Máté 15:14 NAS)
Hadd vegyünk még egy példát, hogy láthasd, a Biblia szerint nem jó
ember, hanem bűnös vagy Isten előtt, ha a cselekedetekről van szó. A Biblia azt
mondja, egy hazug sem mehet a mennybe. Hazudtál már valaha? Talán azt
gondolod, nem olyan rossz dolog hazudni, legalábbis nem elég rossz ahhoz,
hogy örökre a pokolba kerüljünk miatta. Próbáld meg azonban most megérteni
ezt:
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Ha hazudsz egy 3 évesnek, mit tud veled tenni? A válasz: semmit. Mi
történik akkor, ha a házastársadnak hazudsz, mit tehet? Megharagudhat rád,
de a jellemétől függően még egyéb más dolgokat is tehet. Ha a munkahelyeden
hazudsz a főnöködnek, mit tehet? Kirúghatnak. Mi van akkor, ha a hatóságnak
hazudsz a bíróságon? Bírságot kell fizetned vagy börtönbe is kerülhetsz. Látod,
ugyanaz a hazugság nagyon sokféle következményt vonhat maga után, attól
függően, kinek hazudsz.
Amit meg kell értenünk, hogy amikor hazudunk, nem csak embereknek
tesszük, hanem Istennek is. Ő az, aki nekünk életet adott, és amikor hazudunk,
igazából Neki hazudunk. Ezért van az, hogy a hazugság elég súlyos ahhoz,
hogy az emberek örökre a pokolba kerüljenek. Ha azt hiszed, hogy a mennybe
kerülhetsz, mert jó ember vagy, az annak a jele, hogy nem ismered Istent és az
Ő Igéjét. Ez egy hatalmas megtévesztés, ami sokakat vezetett kárhozatra.
Mind bűnösök vagyunk, de üdvösséget és megbocsátást kaphatunk,
amikor Jézust Urunkká és Megmentőnkké tesszük. Nincs olyan mód, amivel
kiérdemelhetnénk bármit is Istentől. Minden az Ő kegyelmének és
megbocsátásának elfogadásáról szól. Sem te, sem pedig én nem vagyunk jó
emberek, és ha csak ettől függne, mindannyian elvesznénk. Üdvösség egyedül
Jézus Krisztuson és az Ő kereszten való áldozatán keresztül kapható. Nagyon
fontos, hogy ezt megértsük, és ne próbáljuk elnyerni Isten kegyelmét, azt
gondolván, hogy a jó cselekedetek megmenthetnek minket. Az egyetlen dolog,
amit tehetünk, hogy ezt mondjuk: „Uram, itt vagyok. Ments meg engem.
Mutasd meg a Te kegyelmedet, és fogadj el úgy, ahogy vagyok.”
Amikor ezt tesszük, Isten elfogad minket, nem önmagunkért, hanem
Jézus miatt. Isten szeret minket és vágyódik utánunk. Ezt megmutatta, amikor
megbocsátott nekünk az Ő fián, Jézus Krisztuson keresztül.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyetlen Fiát adta, hogy aki Benne hisz,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiát a világba,
hogy elítélje azt, hanem hogy megmentse.” (János 3:16-17 GNT)

NYOLCADIK FEJEZET

S OK A „ KERESZTÉNY ”,
KEVÉS A TANÍTVÁNY

Nem élhetünk keresztényként a magunk módján. Kereszténnyé válni
csak egyetlen egy módon lehetséges: az Ő módján. Mennybe kerülni a saját jó
cselekedeteink eredményeként teljesen lehetetlen. Üdvösség csak Őbenne
található, és abban, amit Ő értünk elvégzett.
Gondolj azokra az ismerőseidre, akik magukat kereszténynek hívják.
Kérdezd meg magadtól, hogy ők igazából csak a maguk módján keresztények,
vagy
ténylegesen
Jézus
tanítványaiként
élnek,
annak
minden
következményével? Azután gondolkodj el azon, hogy vajon igazán Úrrá tették
Jézust az életükben?, vagy továbbra is maguknak élnek, a saját útjukat járják?
Néhányan átmehetnek a teszten, azonban sajnos nagyon sok „keresztény” van,
akik nem élnek Jézussal, mint Urukkal és Megmentőjükkel. Sok
„keresztényünk” van, de tanítványunk kevés.
Sok ember önbecsapásban él, és ahogy a Biblia állítja, egy nap hallani
fogják, ahogy Jézus ezt mondja: „Nem ismerlek titeket. Távozzatok előlem ti,
kik bűnt követtek el.” Ez egy elég kellemetlen gondolat.
Amikor a Biblia újra és újra azt mondja, legyünk biztosak abban, hogy
nem vagyunk megtévesztve, el kell ismernünk, hogy ez rendkívül lényeges. Ez
az üzenet kétségtelenül nagyon radikálisnak tűnhet, de ez azért van, mert
annyira messze jutottunk az igazságtól. A megtévesztés elég lassan lopakodott
be ahhoz, hogy ne vegyük észre azt, hogy milyen rossz valójában. Ma sok
keresztény nincs tisztában azzal, hogy nem a Biblia szerint él és Jézus nem az
Ura. Ehelyett a körülöttük lévőkhöz hasonlítgatják magukat, és ahhoz, amit a
kultúrájuk mond a keresztény életről. Így tehát sok ember azt feltételezi, Jézus
lehet a Megmentőd, de nem szükséges hogy Urad is legyen. Ez a lehetőség
azonban nincs a Bibliában.
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Tedd fel magadnak is ezeket a kérdéseket:
Jézus tanítványa vagyok?
Ő az én Uram, vagy még mindig önmagamnak élek?

Ha rádöbbensz, hogy nem vagy Jézus tanítványa, tenned kell ezzel
valamit, mielőtt túl késő lesz. Azután pedig figyelmeztetned kell a többieket is,
akik ugyanebben a megtévesztésben élnek. Legyen segítségedre ez a könyv
ennek a csalásnak a leleplezésében, hogy sokak tehessék Jézust Urukká és
megmeneküljenek. Kezdjék el a gyülekezetek az Evangélium prédikálását úgy,
ahogyan azt megírták, és ne úgy, ahogyan azt a kultúránk diktálja.
Az evangélium, amit ma hirdetünk, létrehozhat „keresztényeket”, de
közülük csak kevesen igazi tanítványok és Krisztus rabszolgái.
E könyv elején említettem Jézus figyelmeztetését, hogy egy nap ezt fogják
Neki mondani az emberek: „Uram, Uram”, és Ő így felel majd nekik: „Soha
nem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti, kik bűnt követtek el.”
Amikor a Biblia azt mondja más helyeken, hogy az utolsó időkben a
szeretet meghidegül, és sokan eltávolodnak a hittől, az pontosan azért lesz, mert
hamis tanításra hallgatnak.

KILENCEDIK FEJEZET

E NGEDELMESKEDNI J ÉZUSNAK

Ma az egyik legnagyobb bálvány a materializmus, vagy a pénz. A
materializmus miatt sokaknak nincs ideje Istent szolgálni. Más szavakkal, azt
választják, hogy inkább munkával és pénzkereséssel töltik életüket, ahelyett,
hogy Istennek adnák magukat. Az ok nem időhiány, hanem a helyes fontossági
sorrend hiánya. Mindenkinek ugyanannyi idő áll rendelkezésére, de nem mind
találják magukat ugyanabban a helyzetben. Nem élhetsz a világ örömeinek,
miközben Istent szolgálod. Vagy az egyik, vagy a másik, Jézus tisztán állítja:
„Egy szolga nem lehet két úr rabszolgája; mert az ilyen rabszolga vagy az egyiket
gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok egyszerre Istennek és a pénznek.” (Lukács 16:13 GNT)
Ismétlem, itt a doulos szó szerepel, aminek a helyes fordítása „rabszolga”.
Egy rabszolga sem szolgálhat két urat. Lehetetlen már önmagában is, szóval
választanunk kell.
Remélem megérted, hogy nem azért írom le ezeket, hogy bárkit is
elítéljek. Egyszerűen csak rá akarok mutatni arra, amit a Biblia ír, aztán pedig a
Szent Szellemnek jönnie, hogy meggyőzzön minket. Hiszem, hogy ez az oka
annak, hogy olyan sokan nem látják azt az életet, amiről a Bibliában olvasunk.
Félreértették ezt kiemelkedően fontos részét a kereszténységnek, nevezetesen,
hogy hogyan válsz kereszténnyé és mit jelent kereszténynek lenni.
Amikor ezek a dolgok helyükre kerülnek, megtapasztalod azt is, hogy
Isten ma is ugyanaz, mint aki a korai egyházban volt. Akkor pedig
megtapasztalod majd a tüzet, az erőt és a Vele való közösséget, éppúgy, ahogy
az első keresztények is. Az a lényeg tehát, hogy felfedezzük, Isten Igéje igaz, és
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győződjünk meg arról, hogy Krisztus valóban bennünk van, hogy be ne csapjuk
magunkat.
„Vizsgáljátok és ítéljétek meg magatokat, hogy megtudjátok, hitben éltek-e. Biztosan
tudjátok, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Különben teljesen el fogtok bukni.” (2Kor
13:5 GNT)
Nem azt mondom ezzel, hogy mindent félre kellene dobnod, amit épp
csinálsz és kirohannod az utcára a Krisztusnak való engedelmesség jegyében,
puszta félelemből. A cél nem csak az engedelmesség, még ha úgy is hangozhat,
mert ha hamis motivációinkkal vagyunk engedelmesek, az nem lesz
hasznunkra. Hiszen az azt jelentené, hogy a cselekedetekre fókuszálunk, és
azért teszünk dolgokat, hogy Isten jóindulatát vagy jutalmát elnyerjük – ami
helytelen lenne. A lényeg sokkal hatalmasabb, mint a cselekedetek. A lényeg
pedig ez: Krisztus bennünk él, és mi Őbenne, megmaradni Őbenne és az Ő
Igéjében, megengedni a Szent Szellemnek, hogy megmutassa, kik vagyunk
Krisztusban és hogyan kellene élnünk. Ez belülről fakad, Életként, nem pedig
halott cselekedetekből vagy tettekből.
Néhány ember megkérdezte tőlem, miért nem élek egyszerűen csak
önmagamnak, és hogy vajon nehéz-e megtenni azt, amit Isten mond nekem. Ez
teljesen értelmetlen, és nem is lehetne helytelenebb. Nem probléma megtenni
azt, amit Isten mond nekem. Amikor arra hív, hogy tegyek valamit, már tudom
hogy jó lesz, hiszen Ő velem lesz egész idő alatt. Tehát, amikor szól hozzám, a
Biblián keresztül vagy közvetlenül valamiről, amit tennem kellene, azt
gondolom: „Igen, szuper, ez jó lesz.”
Hadd mondjak egy példát erre. 2009 januárjában negyven napig
böjtöltem a könyv kapcsán, és Isten dolgozott bennem a tanítványi élettel
kapcsolatban. A böjt 39. napján valami nagyon erőteljes történt. Sétáltam és
imádkoztam, amikor azt tapasztaltam, Isten nagyon tisztán szól hozzám: „Menj
el Nakskovba!” Nakskov egy kisváros Dánia déli részén. Igen izgatott lettem
emiatt, és hazasiettem, hogy elmondjam a feleségemnek, Lenének. Miközben
elmeséltem neki, a könnyeim potyogtak az arcomra, olyan erős hatással volt
rám, hogy tisztán hallhattam Isten hangját.
Igazán nincs nagyobb dolog annál, mint hallani Őt beszélni. Másnap
fogtuk az egész családot és Nakskovba mentünk, hogy néhány napot a
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barátainkkal töltsünk. Azokban a napokban Isten valóban dolgozott bennünk.
Vasárnap prédikáltam egy gyülekezetben és imádkoztam is valakiért, akinek fájt
a térde. Az ima után képes volt fel- és lemenni a lépcsőkön anélkül, hogy
ropogott volna a térde. Az összejövetel után mindenáron beszélni akart velem.
Nagy izgatottan kérdezte: „Pontosan mikor mondta neked Isten, hogy menj
Nakskovba?” Azt feleltem, csütörtök délután. Azt mondta: „Hűha!” Mire
elmagyarázta, hogy miután látta a honlapunkat, hétfőn, kedden és szerdán
imádkozott Istenhez: „El tudnád küldeni Torben Søndergaardot Nakskovba,
hogy imádkozzon értem és meggyógyuljak?”
Ez nagyon erőteljesen hatott rá, és ránk is. Három napig kérte Istent,
hogy küldjön engem Nakskovba, ezt követően pedig Isten tisztán szólt hozzám,
hogy menjek Nakskovba. Ez a tapasztalat ténylegesen felnyitotta a szemünket
az ima erejére, és arra, hogy hogyan dolgozik Isten. Amikor néhány nappal
később hazamentünk Nakskovból, tudatában voltunk annak, hogy valami
jelentős dolog történt bennünk.
Amikor valami ennyire fantasztikusat tapasztalsz, még többet akarsz
belőle. Vágysz arra, hogy azt tedd, amit Jézus kér, és tudod, hogy Ő igazgatja
az utadat, ahogy engedelmeskedsz Neki. Néha nem láthatjuk az adott
pillanatban, de Neki engedelmeskedni a legjobb dolog, amit csak tehetünk
ebben az életben. Ő szeret minket, és mi adósak vagyunk Neki ezzel. Az
engedelmesség nem probléma, amikor el vagyunk árasztva Vele. Nem olyan
érzés, mint egy áldozatot hoznál, inkább olyan, mintha szerelmes lennél. Nem
azzal kezdődik, hogy megteszünk számtalan dolgot, hanem hogy jövünk
Őhozzá és megismerjük Őt úgy, ahogy van. Azt jelenti, hogy kinyitod a szíved
felé, és mintegy beleszeretsz. Ezután elkezdhetjük megtenni azt, amit tennünk
kell, mert már Életként jön, a legbelsőnkből.
Ha úgy érzed, ez a jó tetteidről szól, tarts egy kis szünetet, tedd félre
azokat a dolgokat és keresd Jézust. Kereszténynek lenni Életet jelent
Krisztusban, nem pedig cselekedeteket és nehéz terheket.

TIZEDIK FEJEZET

M ILYEN FANTASZTIKUS Ú R !

Amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus „rabszolgájának” lenni
milyen, szembeköszön velünk az a probléma, hogy napjainkban nagyon negatív
jelentése van ennek a szónak. Ha megemlíted a „rabszolga” szót, sokan az
Egyesült Államok-féle rabszolgatartásra gondolnak, ami a 19. század végéig
zajlott, vagy a Dél-Európába küldött milliónyi fekete afrikaira.
A ma élő generációk számára a rabszolgaság az elnyomás képe, és
valószínűleg ez az oka annak, hogy a Biblia-fordítók úgy döntöttek, a doulos szót
„szolgának” fordítják „rabszolga” helyett. Rabszolgának lenni azonban nem
feltétlen jelent valami negatív dolgot. Attól függ, kinek a rabszolgája vagy és
milyen a gazdád.
Ha a rabszolga gazdája gonosz, a rabszolga számára ez szörnyű
elnyomást jelenthet. Ha viszont a gazda kedves és szeretetteljes, a tapasztalat
fantasztikus sőt felszabadító is lehet.
Amikor az 1861–1865-ös Polgárháborút követően felszabadították az
amerikai rabszolgákat, közülük sokan úgy döntöttek, gazdáiknál maradnak,
ahelyett hogy elhagynák őket. Nem érezték úgy, hogy ezeken a helyeken, ahol
szolgáltak, rabszolgának lenni keserves vagy negatív lett volna. Sokan közülük
szabad emberként tekintettek magukra, nem pedig rabszolgaként. Annyira
szerették a gazdáikat, hogy tiszta szívből akartak szolgálni nekik, és ez volt az
oka annak, hogy velük maradtak. Megfelelően bántak velük, és ezt viszonozni
akarták.
Ha a rabszolgáknak azokban az időkben lehetett ilyen kapcsolata a földi
gazdáikkal, mennyivel inkább lehetséges ez Krisztussal? A Biblia egyértelműen
hangsúlyozza, hogy az emberi lények alapvetően gonoszak, és csak egy
Személy: az Isten az, aki igazán jó minden időben. Ha pedig az ember élvezheti
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a rabszolgaságot egy emberi gazda alatt, aki alapvetően gonosz, mennyivel
inkább élvezheti a Krisztusnak való rabszolgaságot.
Krisztus rabszolgájának lenni egyáltalán nem jelent szörnyű életet. Ez
egy olyan élet, amelyben dicsőséget adhatunk Neki Őt szolgálva, teljes
szívünkből tetszeni akarva Neki. Viszonozhatjuk jóságát, habár soha nem érünk
a közelébe sem annak az árnak, amit Ő fizetett értünk.
Az 1Korinthus 6-ban Pál a házasságról és a paráznaságról beszél. A
végén kissé erős szavakat használ.
„Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a
testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy
testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szent Szellem temploma, és ezért nem a
magatokéi vagytok? Mert áron vettek meg titeket: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”
(1Korinthus 6:18-20 NAS)
Az igazság az, hogy akár kereszténynek hívjuk magunkat, akár
tanítványnak vagy rabszolgának, nem saját magunkhoz tartozunk. Magas árat
fizettek értünk, és most valaki máshoz tartozunk, név szerint Jézus Krisztushoz.
Amikor meghalt a kereszten, a vérével fizetett érted és értem, így most az Ö
tulajdona vagyunk. Ő az Urunk, mert ezt jelenti a tulajdonlás. Az életünket
önként és teljesen átadtuk Neki.
Mielőtt reagálnánk a „más tulajdona vagyok”-ra, hadd mutassak rá arra
a tényre, hogy már mielőtt Jézus megvásárolt minket, akkor sem voltunk
szabadok, és nem mi birtokoltuk az életünket. Igazából sosem voltunk
szabadok. Ahogy a Rómaiakhoz írt levél több helyen hangsúlyozza, a bűn és a
világ rabszolgái voltunk. A bűnhöz tartoztunk és e világ istenéhez, név szerint
Sátánhoz. Ez volt az élet, amelyből megváltottak minket.
János, első levelében az „ördög gyermekei ” és az „Isten gyermekei”
kifejezéseket használja. A különbség egyik és másik között megmutatkozik
abban, ahogyan él az adott személy, és hogy melyik urat szolgálja. Azok az
emberek, akik nem tértek meg és nem fordultak Krisztushoz, továbbra is a bűn
rabszolgájaként élnek. Bűnös vágyaikat követik és az „ördög gyermekeinek”
hivatnak, mivel hozzá tartoznak és az ő programját szolgálják, még akkor is, ha
gyülekezetbe járnak és magukat kereszténynek nevezik. Ezzel szemben, amikor
szívből megtérsz és elfogadod Jézust Uradnak, a vére kifizeti a büntetésedet.
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Többé nem tartozol a bűnhöz. Épp ellenkezőleg, Jézus és az igazság
rabszolgájává válsz. Vonzódásaink tisztán látszanak életstílusunkból. Vagy a
bűn rabszolgája vagy, ami halálba vezet, vagy az igazságé, ami az örök élethez.
„Kis gyermekeim, senki ne tévesszen meg titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz,
mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög
cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Az ok, amiért megjelent az Isten Fia az, hogy az
ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő
magja van benne, és nem vétkezhet továbbra is, mert az Istentől született. Emiatt
egyértelmű, kik Isten gyermekei és kik az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az
igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét.” (1János 3:710 ESV)
Ez nem azt jelenti, hogy korábban szabadok voltunk és saját magunkhoz
tartoztunk, ám amikor kereszténnyé váltunk, megkötöztek minket és elkezdtünk
valaki máshoz tartozni. De azt sem jelenti, hogy korábban meg voltunk
kötözve, de kereszténnyé válásunkkal megváltottak minket, így most szabadok
vagyunk arra, hogy azt tegyük ,amit csak akarunk.
Az igaz, hogy keresztényként megváltottak minket a bűn és a világ
rabszolgaságából, de nem azért, hogy a magunk életét éljük; mivel most Hozzá
tartozunk. Keresztényként szabadok vagyunk a bűntől, szabadon mondhatjuk:
„Uram, mi a terved számomra?” Szabadon szolgálhatjuk Jézust, mint Urunkat,
és véghez vihetjük akaratát.
Emlékezz csak arra, hogy Krisztus szolgálata belülről jön, attól kezdve,
hogy újjászületünk. Az újjászületés azt jelenti, hogy Őt szolgálni nem egy súlyos
teher. Benne erőt kapunk ahhoz, hogy nemet mondjuk e világnak, és igent
Neki.
„Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre
való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket…”
(2Péter 1:3 Új fordítás)
A kérdés tehát nem az, hogy szabad akarok-e lenni vagy megkötözött,
hanem hogy kinek a rabszolgája szeretnék lenni. Kihez akarok tartozni és
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engedelmeskedni: a bűnnek, ami halálhoz vezet, vagy az igazságnak, ami örök
életre vezet?
Ezért a keresztény élet lényege, ahogy azt a Korinthusiakhoz írt első
levélben olvassuk, hogy Istent a testünkkel tiszteljük, minthogy Hozzá
tartozunk.
A Rómaiakhoz írt levél 6. fejezetében Pál a bűn rabszolgaságáról beszél.
Az eredetiben használt szó a doulos.
„Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn
hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az
megszabadult a bűntől. (Róma 6:6-7 Új fordítás)
„Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi
módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a
tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most
adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor
szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt
termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál!
Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez
meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn
zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban.” (Róma 6:18-23 Új fordítás)
Mielőtt Jézus megváltott minket, a bűn rabszolgái voltunk. De a
kereszten Jézus megváltott minket az Ő vérével, így többé már nem a bűnnek
adjuk magunkat, hanem az igazságnak. Ez az, ami a megtéréskor és a
bemerítkezésnél történik. Megváltottak minket a bűn rabszolgaságából és
helyette Krisztus rabszolgái lettünk. Ez a fajta élet tökéletesen különbözik attól,
ahogy korábban éltünk.

TIZENEGYEDIK FEJEZET

K RISZTUSHOZ TARTOZNI
BEMERÍTKEZÉS ÁLTAL

Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztus tanítványa és rabszolgája
vagy.
Nagyon fontos része a tanítvánnyá válásnak bemerítkezés. Nézzük meg
közelebbről a vízbe való bemerítkezést.
A bemerítés az első dolog, amit Jézus megemlít a Nagy Küldetés
részeként, de a mai világban félreértettük a jelentését. A bemerítkezés átmenet
egyik állapotból a másikba. Eltemetkezel Krisztussal és új életre támadsz fel,
arra az életre, ahol már Krisztushoz tartozol.
A bemerítkezés annyira fontos, hogy nem találsz egyetlen olyan helyet
sem az Újszövetségben, ahol amikor valaki hívővé válik, be ne merítenék
azonnal. Ugyanezt a követendő példát látod, akár az éjszaka közepéről van szó,
amint a börtönőrrel és családjával történt az ApCsel 16-ban, akár a 3000 új
hívővel, akik egyszerre tértek meg, Péter prédikálását követően Pünkösd
napján.
Az etióp főember, aki Fülöpön keresztül hallotta az örömhírt, szintén
azonnal bemerítkezett. Amikor Fülöp hirdette neki az evangéliumot az ApCsel
8. fejezetében, nincs ugyan leírva, hogy mit prédikált, mégis megérthetjük, hogy
valami módon úgy prédikálta a bemerítkezést, mint a bevezetést a Krisztus
általi üdvösségbe. Ez tisztán látszik abból, ahogy a kincstárnok válaszolt a
prédikációra:
„Nézd, itt víz van. Mi gátol meg abban, hogy bemerítkezzem?” (ApCsel 8:36 NKJV)
A vízbe való merítkezés nagyon lényeges része a tanítvánnyá válásnak.
Vannak, akik azzal ellenkeznének. hogy: „Akkor mi van a latorral, aki a
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kereszten volt? Ő nem merítkezett be, akkor most ő nem üdvözült?” A válasz
ez: Nem, ő nem merítkezett be, de emlékezz, hogy az Újszövetség (másszóval
Új Végrendelet) a kereszten került bemutatásra. A lator nem merítkezhetett
volna be Jézus nevébe, mivel a bemerítkezés Jézus halálát, temetését és
feltámadását jelképezi. Amikor ez történt, Jézus még ott függött mellette, élve.
A Jézusba való bemerítkezés még nem létezett. A kereszt után azonban látjuk,
hogy mindenki, aki hívő lett, azonnal bemerítkezett. Az Újszövetségben a
bemerítkezés tehát egy bevezetés a Krisztussal való életbe.
Manapság az emberek az „Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében”
merítkeznek be, ami a legtöbb Bibliában található rossz fordítás
következménye. Helyesebb lenne úgy fordítani, ahol a bemerítés kerül szóba a
Nagy Küldetéskor (Máté 28:19), hogy „nevébe”, a „nevében” helyett, akárcsak
olvashatjuk is például az American Standard Version bibliafordításban. Nem az
Atya, Fiú és Szent Szellem nevéBEN merítkezel be, hanem az Atya, Fiú és
Szent Szellem nevéBE. Más szavakkal, az Atyához, Fiúhoz és a Szent
Szellemhez való tartozásba merítkezel. A bemerítkezés során megtagadod
magad, hogy valaki máshoz tartozz. Ebben az esetben Istenhez a
Szentháromságban, mivel Őbelé merítkezünk be.
Itt van Matthew Henry kommentárja1 a Máté 28:16-20-ban található
bemerítkezéshez:
„Bemerítkezünk, nem nevekbe, hanem a névbe, az Atya, Fiú és a Szellem nevébe, ami
világosan közli, hogy ez a három egy, és a nevük is egy. (...) A hozzájárulásunk egy
szövetség-kapcsolatra Istennel, az Atyával, Fiúval és a Szent Lélekkel. A bemerítkezés
egy szentség, tehát egy fogadalom; super sacramentum dicere, azaz eskü alatt tett
fogadalom. Ez a lemondás fogadalma, amivel lemondunk a világról és a testről, mint
Isten vetélytársairól a szívünk trónjáért; és a hűség fogadalma, amellyel letesszük és
feladjuk magunkat Istennek, hogy az Övéi legyünk, mi magunk, teljes valónkban,
testünk, lelkünk és szellemünk az Ő akaratának uralma alá kerüljön, Őérte legyen
boldog; az Ő embereivé válunk, így a Neki való hódolat formája számunkra törvényként
működik. Következésképpen a bemerítkezést személyre alkalmazzák, amint az
átruházás és ingatlan tényleges birtoklása az ingatlanoknak adatik, mert a személy az,
aki Istennek van szánva. [1.] Az Atya nevébe történik, mivel hisszük hogy Ő az Atyja
Jézus Krisztus Urunknak (mert elsősorban ez a cél itt), egy örök alkotás, és a mi
Atyánk, mint Alkotónk, Megőrzőnk és Jótevőnk, akinek tehát odaszánjunk magunkat,
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mint kizárólagos tulajdonosunknak és birtoklónknak, hogy működtessen minket és
rendelkezzen velünk, mint a mi legfelsőbb igazgatónk és kormányzónk, hogy irányítson
minket, mint akaratának szabad közvetítőit az ő törvényeivel mint a mi legfőbb jónk, és
legmagasztosabb célunk.”
Ez a kommentár jó olvasnivaló lenne a bemerítkezéssel kapcsolatban
manapság. A bemerítkezés egy olyan dolog, amit könnyen félreértünk, mivel a
mi kultúránkban nem úgy viszonyulunk hozzá, mint a zsidók. Ha az emberek
megértenék, mit jelent valójában a bemerítkezés, sokan bizonnyal még egyszer
átgondolnák, mielőtt bemerítkeznek. Akkor megtudnák, hogy a bemerítkezés a
saját akaratodról való teljes lemondást jelenti, és azt a döntést, hogy valaki
máshoz tartozol, név szerint Krisztushoz. Láthatjuk Isten Igéjéből és az ApCsel
eseményeinek példájából, hogy a bemerítkezés szükséges ahhoz, hogy Jézus
Krisztus tanítványává váljunk.
1

http://www.biblegateway.com/resources/matthew-henry/Matt.28.16-Matt.28.20
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Ahogy a vízkeresztség szükséges ahhoz, hogy Jézus tanítványává váljunk,
úgy a Szent Szellemmel való betöltekezés (vagy keresztség) fontos ahhoz, hogy
képesek legyünk tanítványként élni. Ez éppúgy, mint a vízkeresztség, némi vitát
váltott ki a különböző egyházi körökben. Újra és újra felmerülő probléma, amit
már a könyv kezdetén is írtam – hogy magunkat az egyházkultúránkhoz és a
körülöttünk lévő emberekhez hasonlítgatjuk, ahelyett, amit a Biblia mond. Ha
te volnál az egyetlen keresztény a Földön, és nem lenne semmi egyebed, mint a
Biblia, amihez mérhetnéd magad, a Szent Szellembe való bemerítkezés kérdése
nagyon is egyszerű és magától értetődő része lenne a keresztény létnek.
Amikor azt mondom, hogy a Bibliához kéne mérni magunkat, úgy
értem, hogy olvasnunk és értenünk kéne a Bibliát, úgy ahogy van, ahelyett hogy
hosszú és komplikált teológiai tanulmányokon keresztül értelmezzük azt. Nem
kellene olyan emberekre hallgatnunk, akik próbálják megfosztani a
kereszténységet az élettől és erőtől. Ha úgy olvassuk a Bibliát, ahogy van,
„kulturális szemüveg” viselése és súlyos teológiai magyarázatok nélkül, akkor az
olyan dolgok, mint a bemerítkezés és a Szent Szellem keresztség könnyen
érthetővé fognak válni.
Éppúgy, mint a vízkeresztségnél, a Szent Szellem keresztségnél is nagyon
tisztán látható példák sorakoznak fel az ApCsel-ben. Az itt látott modell nyíltan
rámutat, hogy először is a Szent Szellem keresztség szükséges számunkra
ahhoz, hogy képessé váljunk Jézus tanítványaként élni. Másodszor, ez minden
hívő számára elérhető, és nem csak egy maréknyi kiválasztottnak. Harmadszor,
a Szent Szellemmel való betöltekezés szemmel látható. A körülállók is képesek
látni a jelét annak, hogy a Szent Szellem eljött egy személyre, és semmi
kétséged nem marad afelől, hogy még sok más dolog is megtörténik veled a
Szent Szellem keresztség során. Negyedszer, látható, hogy az esetek
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többségében a Szent Szellem keresztség olyan személyek kézrátétele útján
történik, akiknek már megvan.
Nézzük meg mindezt most részletesebben is.
Napjainkban akadnak olyan keresztények, akik félreértették a Szent
Szellem keresztséget. Azt gondolják, ez ugyanaz, mint a vízben való
bemerítkezés. Sokan hiszik azt is, hogy Pünkösdkor az ApCsel 2-ben volt az a
pillanat, amikor a keresztények megváltást nyertek és először megkapták a
Szent Szellemet. De ez nem így van. Közvetlenül a feltámadás, azaz az új
szövetség életbe lépése után olvashatod, hogy Jézus meglátogatta tanítványait.
Ezt mondja az Írás: „Rájuk lehelt és ezt mondta: »Vegyetek Szent Szellemet«.”
(János 20:22 NAS)
Ők megkapták a Szent Szellemet, vagy megtértek, mint mi manapság.
Mégis azt mondta nekik Jézus, akik már vették a Szent Szellemet, hogy
maradjanak Jeruzsálemben amíg megkeresztelkednek Szent Szellemben, noha
már megváltást kaptak és megvolt bennük a Szent Szellem. Ez az a pont, ahol
sokan hibáznak, mert azt hiszik, hogy az üdvösség a Szent Szellem által
ugyanaz, mint bemerítkezni (megkeresztelkedni) Vele. Ez helytelen, és nem
követi azt a modellt, amit a Bibliában látunk. Ez két egymástól különálló
megtapasztalás.
Jézus elrendelte a tanítványainak, azoknak, akikben már megvolt a Szent
Szellem:
„... ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt
mondta: »Hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sok
nap múlva Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni. ... De erőt kaptok, amikor a
Szent Szellem eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és
Samáriában és a föld legvégső határáig«.” (ApCsel 1:4-5, 8 NAS)
A Szent Szellem keresztség tehát fontos része a keresztény létnek, amint a
vízbe való bemerítkezés is ahhoz, hogy kereszténnyé válj. Amikor a
kereszténnyé válásról beszélünk, látható, hogy ez a három dolog jön fel ismét:
bűnbánat Isten felé, vízkeresztség és Szent Szellembe való bemerítkezés. Néha a
vízbe merítkezés történik meg először, és az emberek csak utána merítkeznek a
Szent Szellembe. Más esetekben előbb történik meg a Szent Szellem-keresztség
és azután a vízkeresztség.
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Néhány példa:
„Míg Péter ezeket a szavakat mondta, a Szentlélek leszállt mindazokra, akik
hallgatták az igét. A zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt jöttek,
álmélkodtak, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Mert hallották,
hogy nyelveken szólnak, és magasztalják Istent. Akkor Péter azt mondta: Vajon
megtagadhatja-e valaki a vizet ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik hozzánk
hasonlóan vették a Szentlelket? És megparancsolta, hogy keresztelkedjenek meg Jézus
Krisztus nevében...” (ApCsel 10:44-48)
Itt Péter Kornéliuszhoz és családjához szól. Ezekben a versekben tisztán
olvashatjuk, hogy először bemerítkeztek a Szent Szellembe, és utána vízbe. Ez
arra mutat rá, hogy a vízkeresztség és a Szent Szellem-keresztség két külön
dolog.
Azt is olvashatjuk itt – akárcsak a Biblia más helyein - , hogy a Szent
Szellem mindenkire leszállt. A Szent Szellem-keresztség nem csak egy maréknyi
kiválasztott keresztény számára létezik.
Az ApCsel 19. fejezetének kezdetén Pál Efezusban van. Ott megismert
néhány keresztényt, akik semmit sem tudtak a Szent Szellem- és a Jézus által
létrehozott vízkeresztségről. Csak a Bemerítő János gyakorlata szerinti
keresztségben részesültek, azaz a megtérés keresztségében.
Mit mondott Bemerítő János azoknak, akiket bemerített?
„Én ugyan vízzel merítelek be titeket a megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb
nálam, én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő majd Szent
Szellemmel és tűzzel merít be meg titeket.” (Máté 3:11 NKJV)
Később, amikor Pál Efezusba látogat, ezt olvassuk:
„Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál bejárva a felsőbb tartományokat Efezusba
érkezett. Amikor ott néhány tanítványra talált, azt kérdezte tőlük: Kaptatok-e
Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők pedig azt mondták neki: Hiszen még azt sem
hallottuk, hogy van Szentlélek! Mire azt kérdezte: Akkor hát mire keresztelkedtetek
meg? Ők pedig azt mondták: a János keresztségére. Pál pedig így folytatta: János a
megtérés keresztségével keresztelt, azt mondva a népnek, hogy aki utána jön, abban
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higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Amikor pedig ezt hallották,
megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Amikor Pál rájuk tette kezét, a Szentlélek rájuk
szállt, és nyelveken szóltak, és prófétáltak. Összesen mintegy tizenketten voltak ezek a
férfiak.” (ApCsel 19:1-7)

Amikor ezt a beszámolót olvasod és a választ, amit Pál kapott, akár azt is
gondolhatnád, Pál mai keresztények között evangelizált:
„Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek!” (ApCsel 19:2)
A Szent Szellem és a Szent Szellem keresztség fogalma el lett nyomva, és
ez lehet az egyik oka annak, hogy miért nem látjuk ma sok helyen ugyanazt az
életet és erőt, amiről az ApCselben végig olvashatunk. Ebben a szövegben azt is
láthatjuk, hogy a Jézusba való vízbe merítkezés és a Szent Szellemmel való
bemerítkezés két különböző dolog. Itt előbb bemerítkeztek vízben Jézusba, és
utána Szent Szellembe, amint Pál rájuk tette a kezeit. Ismét látjuk, hogy
mindannyian egyértelműen elkezdtek nyelveken szólni és prófétálni, ahogy
Kornéliusszal és családjával is történt.
Én magam személyesen imádkoztam sokakért, akik megkapták a Szent
Szellem keresztséget. Honnan tudom ezt? Éppen, ahogy az Apostolok
Cselekedeteiben is olvassuk, ma is láthatjuk, hogy az emberek elkezdenek
nyelveken szólni, prófétálni vagy Istent dicsérni. Később pedig jelentős változást
látok az életükben is.
Sok ember a Szent Szellem erejében kezd azonnal működni. Elkezdenek
démonokat űzni és imádkoznak a betegek gyógyulásáért. Olyan bátorsággal
hirdetik az evangéliumot, ahogy előtte nem tették.
Minden, amiről az ApCselben olvasunk, ugyanaz ma is. Ma is könnyen
láthatjuk, ahogy emberek betöltekeznek a Szent Szellemmel, ahogy az a teljes
ApCselben van, mint például ebben a szakaszban is a 8. fejezetben:
„Aztán Péter és János rájuk tették a kezeiket, és megkapták a Szent Szellemet. Simon
látta, hogy a Szellem az apostolok kézrátétele által adatott a hívőknek…” (ApCsel
8:17-18 GNT)
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Könnyű volt Simonnak, hogy meglássa a körülötte lévők Szent Szellemkeresztségét, de mit is látott ő? Nincs leírva ebben a szakaszban, hogy nyelveken
szóltak vagy prófétáltak, de miután Simon képes volt meglátni az eredményt,
elhihetjük, hogy úgy volt.
Amikor a nyelveken szólást a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatban
említem, ez olyan dolog, ami mindenkinek elérhető. Ez különbözik a nyelvek
ajándékától, ami egyike az 1Korinthus 12:10-ben bemutatott ajándékoknak,
ahol valaki olyan üzenetet ad, amit a nyelvek magyarázatának ajándékával
rendelkező személy tud értelmezni, vagy a másik eset, amiről az ApCsel 2-ben
olvasunk, ahol a tömegben mindenki a saját nyelvén hallotta szólni őket.
Sokan hibáznak, mert nem értik, hogy a Biblia tisztán leírja több
formáját is a nyelveken szólásnak. Amikor azt olvassák, hogy nem mindenki tud
nyelveken szólni, azt hiszik ez igaz a nyelveken szólás minden formájára,
beleértve a személyes nyelveket is, de ez rossz nézőpont. Azt olvassuk, hogy
ezek mindenkire igazak, akik hisznek:
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek, új
nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik,
betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16:17-18)
Mondhatnád úgy is, hogy ezek a jelek azokat követik, akik részesültek
Szent Szellem keresztségben.
Meg kell értenünk, hogy a Szent Szellembe való merítkezés alapvető
fontosságú. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ne hagyják el a várost,
mielőtt meg nem kapják a Szent Szellem-keresztséget, és erőt nem kapnak
fentről. Az Írás azt mutatja, hogy ez a bemerítkezés mindenki számára elérhető,
és mindig látható jelei vannak annak, ha az emberek bemerítkeznek. Néha
előbb van a vízkeresztség, utána a Szent Szellembe merítkezés. Máskor
fordítva. Leggyakrabban a Szent Szellem kézrátétel által adatik. Ez ugyanúgy
van ma is, mint ahogy akkor volt. Ha valahol azt látod, hogy erő szűkében
vannak, biztos lehetsz benne, hogy az emberek nincsenek bemerítkezve a Szent
Szellembe. Ez a két dolog, a Szent Szellem keresztség és az erő, együtt járnak.
Két dologgal szeretném zárni a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatos
kérdést.
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Először is, igaz az, hogy néhány helyen túlzásba vitték a Szent Szellemre
fókuszálást, és ez olyan, a Szent Szellem és a jelek iránti imádatot
eredményezett, ami helytelen – egy egészségtelen imádatot, ahol nem maradt
helye Jézusnak. Emlékezz, hogy a Szent Szellem elsődleges feladata az, hogy
Jézus Krisztusra mutasson, és ez az, amit képesnek kellene lennünk meglátni. A
helyenként látható túlzás nem jelenti azt, hogy a Szent Szellem keresztség nem
szükséges ahhoz, hogy tanítványként éljünk.
Másodszor, néhány mai keresztény megkeresztelkedett Szent Szellemmel
és mégsem szól nyelveken. Ez azért van, mert rossz tanítást kaptak, ami félelmet
teremtett bennük. Ennek az lett az eredménye, hogy nem mernek nyelveken
szólni. Már megvan nekik a Szent Szellem, és szeretnének nyelveken szólni, de
visszatartják azt a félelem miatt. Amire szükségük van, az az, hogy kezdjenek el
bátran nyelveken szólni és járjanak abban, amit a Bibliában olvasunk.
Sajnos Sátán sikeresen zavart okott a Szent Szellem keresztség körül,
éppúgy, ahogy azt a tévedést is elhitette velünk, hogy a vízkeresztség nem olyan
fontos. Tudja, hogy ha mi, keresztények igazán megszereznénk azt, amit Isten
tartogat számunkra, nagyobb győzelmünk lenne, mint korábban valaha.
Mind a vízkeresztség, mind a Szent Szellembe merítkezés nagyon
fontosak Jézus követésében.

TIZENHARMADIK FEJEZET

K IJELENTÉS ÉS É LET

Néhány évvel ezelőtt, mikor hittan órára jártam az iskolában, azt
mondták nekünk, hogy a keresztény hit az „Írások vallása”. Ez azt jelenti, hogy
a kereszténység az Írásokra alapul, ellentétben más kisebb vallásokkal, amik
hagyományokra épülnek. Én mégsem így jellemezném. Először is, nem
szeretem a „vallás” szót használni a Krisztussal való élet leírására. Ez sokkal
több, mint vallás.
Másodszor, inkább nevezném a kereszténységet a „kijelentések
vallásának”, mint az „Írások vallásának”. Természetesen a kereszténység a
Biblián alapul, de ez több, mint pusztán csak írás szavakkal megtöltve. Telve
van kijelentésekkel.
„Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha megmaradtok az én
beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és
az igazság szabaddá tesz titeket.” (János 8:31-32)
Amikor Jézus ezt mondja, hogy tanítványaiként meg kell maradnunk az
Ő beszédében és megismerjük az igazságot, ami szabaddá tesz minket, akkor a
kijelentett igazságról beszél. Hallhatjuk az igazságot és mondhatjuk, hogy most
már tudjuk. Ugyanakkor, az igazságnak előbb kijelentéssé kell válnia
számunkra ahhoz, hogy megszabadítson minket, és életet hozzon létre.
Ez igaz arra is, amikor a Biblia azt mondja, hogy felszabadultunk a bűn
rabszolgaságából. Amikor ez kijelentéssé válik számunkra, hatalmas
szabadságot fog okozni bennünk a bűnt illetően, és a Krisztussal való
kapcsolatunkban is.
Sok gyülekezetbe járó ember még mindig a bűn rabszolgájaként él.
Néhány esetben azért, mert még nem születtek újjá. Soha nem tették igazán
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Urukká és Megváltójukká Jézust. A másik ok, hogy sokan hiányt szenvednek
kijelentésből. Nem kaptak kijelentést arról, hogy Jézus mit tett valójában a
kereszten értük. Hallottak ugyan róla, meg is értették az eszükkel, de nem vált
számukra kijelentéssé és Életté.
Én például gyakran hallottam keresztényektől azt, hogy nehéz
keresztényként élni, mert annyi dolog van, amit tilos megtenni, és más dolgok,
amiket pedig kötelező. Egyáltalán nem kellene így éreznünk. Ahogy korábban
említettük, a keresztény Élet olyasmi, aminek belülről kellene fakadnia. Ezek a
megfogalmazások rámutatnak a valódi problémára, hogy az adott személy
hiányt szenved kijelentésből és Életből. Néhány esetben arról van szó, hogy
nem történt meg az újjászületésük.
Annyira tisztán emlékszem arra, ahogyan Isten megmentett engem.
Azonnal megtapasztaltam a szabadságot, amiben addig nem volt részem.
Valójában semmit sem tudtam a Bibliáról addig a pillanatig, de szabadnak
éreztem magamat jó dolgok megcselekvésére és Isten szolgálatára, amit nehéz
megmagyarázni, és mások számára pedig nehéz megérteni, ha még sosem
tapasztalták személyesen ezt. Azonban akik már megtapasztalták, pontosan
tudják, miről beszélek. Később az Istennel való életem során még nagyobb
kijelentést kaptam a Krisztusban való szabadságról a bűn tekintetében, és még
szabadabb lettem.
Ha valaki nem adja át magát Jézusnak, vagy nincs kijelentése, annak
rendszerint az a tapasztalat a következménye, hogy nehéz Istent szolgálni,
különösen amikor a bűnről, vagy a tiszta életről van szó.
Sajnos ezt egyre többet látjuk napjaink keresztényei között. Az oka pedig
az, hogy kompromisszumot kötöttünk az evangéliummal.
A kívülállóknak is tetsző gyülekezeteket indítunk, ahol az evangélium
nem hangzik el olyan radikálisan, amilyen az valójában. Régebben arról
beszéltünk, hogy meg kell halnunk önmagunknak és ennek a világnak, le kell
tennünk életünket a kereszt által, de manapság inkább arról van szó, hogyan
lehet minél szebb életünk itt és most. Sajnos ma sok gyülekezetben ez van
középpontban. Arról beszélünk, hogyan lehetünk boldogok és sikeresek ebben
az életben, ahelyett, hogy hogyan halhatunk meg magunknak, hogy Krisztus
élhessen rajtunk keresztül. Arról beszélünk, milyen jó és fantasztikus emberek
vagyunk, és micsoda lehetőségünk van a boldogsághoz, nem pedig arról, milyen
nyomorúságosak és bűnösek vagyunk önmagunkban, és épp ez az, amiért
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kizárólag Krisztusban találhatunk életet és igazságot. Amikor ilyen módon
kompromisszumot kötünk az evangéliummal, az nem hoz nekünk szabadságot
és üdvösséget, sokkal inkább fogságot és végülis örök kárhozatot.
Meglehet első hallásra nem úgy tűnik, de az igazi szabadság Krisztusban
van, nem pedig a kompromisszumokban és abban, ha engedünk egy kicsit a
világnak. Ez az, amiért nincs semmi nyereségünk abban, ha megalkuszunk az
evangéliummal.
Jézus magas árat fizetett a megváltásunkért, hogy megtisztított és
engedelmes népe legyünk, akik teljes szívükből szolgálják Őt. Ez lehetséges,
mert ezzel a céllal váltott meg minket.
Megváltást kapni, vagy hitre jutni természetfeletti dolog, amit sosem
lenne szabad elfelejtenünk. Ez nem csak annyi, hogy elkezdünk hinni és
gyülekezetbe járni, ez több: Istentől való újjászületés.
Ez nem történik meg pusztán attól, hogy elismétlünk a pásztor után egy
imát, vagy felemeljük a kezünket. Sem attól, ha lespriccelik a fejünket vízzel,
vagy gyülekezeti tagok leszünk. Ez akkor történik meg, amikor meglátjuk a
bűnösségünket és letesszük életünket Krisztusért, és Urunkká és Megváltónkká
tesszük Őt.
Újjá kell születnetek, ahogy Jézus mondja a János evangéliuma harmadik
fejezetében. Amikor ez megtörténik, megváltást kapsz, ezt követően pedig
megtapasztalod, hogy valami új kezdődött el. Éhes vagy az Igére, megtartod
azt, és megtapasztalod, hogy a Szent Szellem folyamatosan kijelentést ad neked
belőle, így még szabadabbá válsz.
Nemrég egy lány azt mondta nekem, olyan Istenhitet szeretne, mint
amilyen nekem van. Viszont azt gondolta, hamisnak tűnne, ha egyszerűen csak
úgy döntene hogy hisz, amikor nem teljesen kész arra, hogy átadja az életét.
Azt feleltem neki, hogy a hit nem az, aminek ő gondolja. A hit nem valami
emberi dolog, ahogy hajlamosak vagyunk érzékelni azt. Ez nem olyasmi, amit
csak elkezdünk csinálni a józan eszünkkel. A hit természetfeletti! Ez olyan
dolog, amit Isten helyez belénk, amikor Hozzá fordulunk.
Mi is lenne képes rávenni embereket arra, hogy inkább a rájuk gyújtott
házban maradást válasszák, ahelyett, hogy megtagadnák a hitüket, és ezáltal
kimenekülhetnének a lángokból? Ez történik a keresztényekkel napjainkban a
világ legüldözöttebb területein. Keresztények ezrei halnak meg a hitükért
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minden évben. Ez a fajta hit sokkal több, mint amit el tudnál képzelni, vagy
amire gyülekezetbe járás által szert tehetsz.
Nem olyan régen a családom és én olyan nagy kihívásokkal néztünk
szembe, amik tényleg megkövetelték Isten közbeavatkozását. Ezek a kihívások
olyan nyomást helyeztek rám, mint még soha, és úgy kerestem Istent, mint soha
korábban. Volt olyan időszak, amikor napi hat-nyolc órát imádkoztam minden
nap, mert nem voltam képes semmi mást tenni. Egy csütörtök este, amikor
sétáltam és imádkoztam, heves démoni küzdelmet tapasztaltam, tehát
méginkább imádkoztam és Isten Igéjét idéztem, hogy elzavarjam. Ezt még egy
alkalommal megtapasztaltam, mielőtt eljött volna az áttörés.
A következő nap estéjén, ezután a heves küzdelem után hirtelen
hatalmas, természetfeletti hitet éreztem rám szállni. Váratlanul hittel lettem
betöltve, úgy mint még soha korábban. Szinte tapinthatónak tűnt, és úgy
éreztem, halottat is tudnék támasztani, ha épp lenne egy a közelemben. Nehéz
elmagyarázni, de érezni tudtam a hitet, és tudtam, hogy meg fog érkezni a
válasz az imáinkra. Tudtam, hogy semmi sem lehetetlen Istennek.
Ugyanakkor nagy békességem is volt, mintha már meg is kaptam volna
az imaválaszt a helyzetünkre. Furcsa volt aludni azon az éjszakán. Minden
egyes órában felébredtem, feltöltve ezzel a hittel. Noha a körülmények továbbra
is reménytelennek látszottak a természetes szinten, és tudtam, hogy csodát kell
látnom hétfő reggelig, biztos voltam abban, hogy Isten irányítja a dolgokat.
Szombat reggel azt mondtam a feleségemnek, Lenének, hogy a megoldás
még aznap megérkezik. Tudtam, de nem azért, mert láttam, hanem mert hitem
volt Istentől. Néhány órával ezután kaptam egy hívást egy walesi barátomtól.
Ugyanezen az éjszakán őt is felébresztette Isten négy órakor, és kapott egy igét
számomra. Ez az ige mindent megváltoztatott, és láthattuk ahogy Isten
beavatkozott az utolsó pillanatban.
Ez csak egy példája annak, mennyire valóságos tud lenni a hit.
Sokan mennek templomba vagy gyülekezetbe minden vasárnap anélkül,
hogy szilárd hitük lenne. Még mindig kételyeik vannak azt illetően, hogy
Istennel kapcsolatban minden igaz-e, sőt még üdvösségük tekintetében is.
Ha kompromisszumot kötünk az evangélium világosságával és élével,
nem fogjuk megtapasztalni azt az igaz hitet és Életet, amiről a Biblia beszél.
Nem fogjuk megtapasztalni az ApCsel-beli keresztények életét, akik képtelenek
voltak nem beszélni arról, amit láttak és hallottak. Ez volt az eredménye az
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Életnek, ami sistergett belőlük kifelé. Ők nem az evilági élettel voltak eltelve,
hanem a Szent Szellem Életével.
„Aki hisz bennem, igyon. Amint az Írás mondja, éltető víz folyama fog kiáradni annak
belsejéből.” (János 7:38 GNT)
Lehet, hogy sok embert tudunk elhozni a gyülekezeteinkbe, ha
kompromisszumot kötünk az evangélium élével, és sajnos ez az, amit ma egyre
gyakrabban látunk. De szabadság és Élet egyedül abban van, ha Urunkká
tesszük Jézust, és megmaradunk Őbenne és az Ő Szavában. Igazi szabadság és
Élet abból a kijelentésből jön, amit megtapasztalunk, ha betöltekezünk Vele és
Szent Szellemével. Soha nem szabad ezt elfelejtenünk.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET

I STENTISZTELET :
A TE SZELLEMI SZOLGÁLATOD

Közelebbről meg fogunk vizsgálni egy másik kifejezést, amit napjainkban
sokan félreértenek, és ez a szó az „istentisztelet”. Amikor ezt a kifejezést halljuk,
különböző gondolatok és érzések jöhetnek fel bennünk. Akár evangéliumi, akár
tradicionálisabb gyülekezetbe járunk – ez jellemző mindkét csoportra –, az
„istentisztelet” olyasvalami, ami egy gyülekezetnek (vagy templomnak) nevezett
épületben zajlik, ami alatt dícséretre, és tanításra kerül sor. A legtöbb
keresztény mint valami szent dologra tekint az istentiszteletre. Ez az oka annak,
hogy amikor istentiszteletre megy vasárnap, sok keresztény elegáns ruhát vesz
fel, és különösen kedvesen és tiszteletteljesen viselkedik.
A legtöbb ember manapság pontosan így képzeli el többé-kevésbé az
istentiszteletet. De ha tanulmányozzuk a Bibliát és az egyháztörténetet, valami
teljesen más dolgot fedezünk fel. A mai fogalmaink szerint való első gyülekezeti
épület a 4. században épült fel. Az egyháztörténet első 300 éve alatt az
összejövetelek különféle otthonokban foglaltak helyet, nem pedig egy kijelölt
„szent” gyülekezeti épületben.
Valójában ugyanis nem az a fő kérdés, hogy hol gyűlnek össze a
keresztények. Ami számít, az hogy mit értünk istentisztelet alatt. Sokan úgy
képzelik el az istentiszteletet, mint valamit, aminek meghatározott helye van,
meghatározott időben, meghatározott személlyel (egy pappal vagy pásztorral),
aki meghatározott dolgokat tesz. De ez nagyon távol áll attól, amit Isten
eltervezett.
Manapság azt mondjuk, hogy „istentiszteletre megyünk”, vagy
„templomban vagyunk”, de az igazság az, hogy mi magunk vagyunk a
templom, és életünk az istentisztelet. A templom nem halott kövekből épül fel,
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ahogy az összes többi épület. Amit Jézus akar, az egy élő kövekből felépülő
templom, ahol Ő Maga a sarokkő.
„Gyertek élő kövekként és engedjétek használni magatokat a szellemi templom
építésében, ahol szolgálni fogtok szent papokként, szellemi és elfogadható áldozatokat
ajánlva Istennek, Jézus Krisztuson keresztül.” (1Péter 2:5 GNT)
Élő kövek vagyunk, amiket a szellemi templom építéséhez használnak,
ahogy itt olvassuk. Szent papok vagyunk, akik szellemi áldozatokat viszünk
Istennek a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkon keresztül. A Szent Szellem
számára épült templomok vagyunk. Az egyetlen épület, amire Istennek
szüksége van ma, az te vagy és én. Ha ezt megértjük, akkor ez egy igazi
istenfélelmet és iránta való tiszteletet fog létrehozni. Gondold meg, hogy
keresztényként Isten Szent Szellemének temploma vagy. Gondold meg, hogy
Isten benned él az Ő Szelleme által.
„Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet
Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek
azért Istent a ti testetekben.” (1Korinthus 6:19-20)
Nem birtokoljuk magunkat többé. Isten megvásárolt minket Jézus
vérével, azért hogy a Szent Szellem beköltözhessen, és a testünket az Ő szent
templomává tegye. Az Övéi vagyunk, tehát az életünkkel kell tisztelnünk Őt. Ez
a mi istentiszteletünk.
„Ezért tehát, barátaim, Isten irántunk való irgalmára kérlek titeket: szánjátok oda
testeteket élő áldozatul Istennek, felajánlva azt Isten szolgálatára, neki tetszően. Ez a
valódi istentisztelet, amit fel kell ajánlanotok. Ne idomuljatok e világ normáihoz,
hanem engedjétek Istennek, hogy belül átalakítson titeket az elmétek teljes megváltozása
által. Ezután képesek lesztek megismerni Isten akaratát – hogy mi a jó, a neki tetsző és
tökéletes.” (Róma 12:1-2, GNT)
Testünk felajánlása szent áldozatként a mi szellemi szolgálatunk.
Szentnek kell lennünk, ahogyan Isten is szent. A szentség a célunk, noha nem
sokat beszélnek erről a gyülekezetekben manapság.
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A szolgálat valójában nem olyasmi, ami egy épületben, vagy különleges
időpontban van. Természetesen jó dolog, hogy együtt vagyunk, és továbbra is
folytatnunk kellene ezt, azonban az igazi szellemi szolgálat az, hogy Istennek
ajánlod magad, mint szent áldozatot. Amikor istentiszteletre gyűlünk össze, a
cél nem az, hogy halljuk a prédikációt, hanem hogy Istenhez vigyük magunkat.
Ez nem olyan dolog, amit csak vasárnap reggel kell megtennünk. Ugyanúgy
érvényes hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és a hét minden napján is.
„Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és
minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők az ige tiszta, hamisítatlan tejét
kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az
Úr. Járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt
kiválasztott, becses kőhöz, és ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá,
szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus
Krisztus által. Azért áll ott az Írásban: Íme, kiválasztott, becses szegletkövet helyezek
el Sionban, és aki hisz abban, nem szégyenül meg.” (1Péter 2:1-6)
A keresztények azok, akik magukat szent áldozatként Istennek ajánlva
szolgálják Istent. Ez az ő szellemi szolgálatuk.
„Magas áron vétettünk meg”, mondja Pál az első Korinthusi levélben. El kell
ismernünk, hogy igaza van. Isten elképesztően magas árat fizetett értünk, az Ő
Fiának, Jézus Krisztusnak életét, a kereszten. Ár nem is lehetne ennél
magasabb. Ezért az a legkevesebb, hogy az életünkkel tiszteljük Istent, hiszen
hozzá tartozunk. Pál megértette ezt, és igazán keményen dolgozott azért, hogy
örömöt szerezzen Jézusnak.
„Minden másnál jobban azonban Neki akarunk tetszeni, akár itthon, akár ott
(idegenben).” (2Korinthus 5:9 GNT)
Ez volt élete célja. Megértette, hogy többé nem önmagához tartozik,
hanem Krisztushoz. Olyan fantasztikus módon lenyűgözte Krisztus, hogy azt
kívánta, bárcsak mások is megtapasztalhatnák ezt.
Istent azzal tiszteljük, hogy hozzá közeledünk. Ez azt jelenti, hogy az Úr
Jézus Krisztusnak engedelmeskedünk, mivel Jézust imádva, Istent tiszteljük:

72

KERESZTÉNY, TANÍTVÁNY VAGY RABSZOLGA?
„És az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet is teljesen a Fiúnak adta át, hogy
mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, nem
tiszteli az Atyát sem, aki elküldte őt.” (János 5:22-23)

Nem elég, hogy Krisztushoz tartozunk és tiszteljük Őt, az életünk is Ő
kellene, hogy legyen. Amikor megragad bennünket, minden más elhalványul
körülöttünk. Akkor nincs az az ár, ami ne érné meg, akkor is, ha az vér, veríték
és könny, ami egészen biztos is, mert senki nem léphet be az életbe anélkül,
hogy megpróbáltatásokon menne át.
Sajnos nagyon kevés ember ragadja meg igazán Krisztust. A többiek
számára Pál beszéde csak üres szavak lesznek, vagy túl radikálisnak tűnnek.
„Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való élet
gyümölcsöző munkát jelent számomra, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom.
Mert ez a kettő szorongat: kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb,
de miattatok szükségesebb e testben megmaradnom. És ebben bízva tudom, hogy
megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való gyarapodásotokra és
örömötökre, hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor ismét
megjelenek nálatok.” (Filippi 1:21-26)
Pál azt mondja, a halál nem más, mint nyereség, és hogy itt akarja
hagyni ezt az életet, csak hogy Krisztussal lehessen. Az egyedüli dolog, ami itt
tartja a földön az, hogy gondja van arra, hogy mások is megragadhassák
Krisztust.
Sokan ma pont az ellenkezőjét mondanák annak, amit Pál mondott itt.
„Jézus, nem jöhetsz most, mert előbb ki akarom élvezni az életet a földön!
Jézus, nem jöhetsz el, mert előbb meg akarok házasodni, gyerekeket akarok és
utazni… stb.”
Sok keresztény nem akarja, hogy Ő eljöjjön, mert számukra az élet a
földön való életet jelenti, és annyi mindent akarnak itt elérni. Pál viszont épp
ellenkezőleg, haza akart menni Jézushoz. Itt maradni jó volt, de nem azért,
mert időt akart nyerni, hogy dolgokat megszerezzen magának. Az egyetlen
dolog, ami itt tartotta Őt, hogy gyümölcsöt teremjen mások életében, hogy ők is
megragadhassák maguknak Krisztust, ahogyan ő tette.
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Pál halott volt a világ számára. Az ő élete Krisztus volt. A fókusza
Krisztus volt. Vágya az volt, hogy az életével tisztelje Krisztust, bármi is
történik vele.
„Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus
Lelkének segítsége által, az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy
semmiben nem vallok szégyent, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal
fog magasztaltatni Krisztus az én testemben akár az életem, akár a halálom által.
Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” (Filippi 1:19-21)
Az igazi kereszténység célja az, hogy mindenkit megragadjon Krisztus, és
mindannyian vigyük Isten elé testünket, mint élő és szent felajánlást, szellemi
szolgálatunkként. Ez az, amiért nincs semmi negatív abban, hogy Krisztus
rabszolgái vagyunk. Sokkal inkább kitüntetés, mikor egy ember teljesen az övé,
akárcsak Pál. Még az sem számítana, ha ez mindenünkbe kerülne, mert már
megfeszíttettünk Vele együtt és többé nem magunknak élünk. Számunkra, akik
Krisztuséi vagyunk, a halál egy előléptetés, mert nem leszünk többé elválasztva
tőle, mint ahogy most vagyunk a földön. Akkor teljesen megismerjük Őt, és ez
olyasmi, amit itt a földön nem tudunk elérni.
Ez ne csupán elmélet legyen számunkra, amit egyedül Pál gyakorolt.
Legyen inkább olyasvalami, amit mindannyian megragadunk!

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

N E AZ ÉN AKARATOM ,
HANEM A T IED LEGYEN MEG

Az olyasfajta beszéd, hogy „rabszolgák vagyunk”, „szerezzünk dicsőséget
Istennek a testünkkel is”, vagy hogy „Krisztus számára vagyunk lefoglalva”,
meglehetősen furcsán hangozhat sok embernek ma. Néhányan azt
gondolhatják, hogy ez túl radikális, másokat pedig egyenesen el is riaszthat
Istentől. De miért kellene aggódnunk emiatt? Isten az, aki megmenti az
embereket, és ha valami igaz, azt nem kellene elrejteni, hanem kijelenteni annyi
embernek, amennyinek csak lehetséges. Fontos megtanulnunk, hogy nem
lehetünk tetszésére mindenkinek, mivel Krisztus rabszolgájaként nem
szolgálhatunk embereknek, és nem tehetjük meg mindazt, amit elvárnak tőlünk.
Pál annyira tisztán fogalmaz:
„Mert most embereknek engedek vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni?
Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudjátok
meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, mert én sem
emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által.”
(Galata 1:10-12)
Az evangélium, amit hirdetünk, nem emberektől való, hanem Krisztus
munkája. Nem lehetünk egyszerre az Ő rabszolgái és saját kívánságaink,
szükségleteink szolgái is. A gazdának nem feladata, hogy megkérdezze a
szolgáját, mit szeretne elérni az életben, hogy aztán mindent megtegyen, amit
csak tud, hogy a szolga sikeres legyen. Nem, a szolgáé a feladat, hogy
megkérdezze: Uram, mit kívánsz tőlem?
Nagyon radikális dolog ezekkel az állításokkal jönnöm, különösen a mi
nyugati kultúránkban, ahol majdnem minden rólunk és az igényeinkről szól. A
75

76

KERESZTÉNY, TANÍTVÁNY VAGY RABSZOLGA?

modern kereszténység szerint Isten az, akinek szolgálnia kell minket, hogy
sikeresek lehessünk, és nem fordítva: „Add át Neki az életedet, és Ő megadja
minden kívánságodat. Ő segíthet neked, hogy sikeres legyél az életben.”
Az igazság azonban az, hogy ez nem rólad és rólam szól, hanem valaki
sokkal nagyobbról, név szerint Krisztusról. Gondolkoztál már valaha azon,
hogy vajon Isten mit kapott a múlt vasárnapi istentiszteletből, ahelyett hogy
arról beszélsz, te mit kaptál belőle? Az alkalom után meg kéne kérdeznünk:
„Isten, jó összejövetel volt? Remélem, tetszett Neked a Rólad szóló dicséretünk,
és a felajánlásaink, hiszen azért vagyunk itt, hogy kedvedre tegyünk.”
Isten nem egy gép, aminek az a feladata, hogy teljesítse a kívánságainkat.
Nem az úr szolgálja a rabszolgát, hanem a rabszolga szolgál az urának. Ezt
jelenti az, hogy „Urunkká tesszük Jézust”. Félretesszük saját igényeinket annak
érdekében, hogy Őt szolgáljuk.
Olvasd csak el Jézus Urunknak ezeket a radikális szavait. Ritkán olvassák
fel ezeket hangosan, mert ellentmondanak annak, amivé a kereszténység
mostanra vált:
„Ki az közületek, akinek ha van egy szolgája (rabszolgája), és az szánt vagy legeltet,
azt mondja neki, amikor a mezőről megjön: „Gyere hamar, ülj asztalhoz!”? Nemde
inkább azt mondja neki: „Készíts vacsorát, és felövezve magadat szolgálj fel nekem,
amíg eszem és iszom, és azután egyél és igyál te is”? Netán hálálkodik annak a
szolgának (rabszolgának), hogy megtette, amit parancsolt neki? Nem gondolom. Így ti
is, ha mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok azt: Haszontalan
szolgák (rabszolgák) vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.” (Lukács
17:7-10)
Gondolod, hogy Jézus ezt a tanítványainak mondhatta? Radikális, de
erről van szó. Egy rabszolga fókuszában egyetlen dolog van: szolgálni az urát. A
mi munkánk Jézus Krisztust szolgálni. Nem az a kérdés, hogy a mi akaratunk
legyen meg, hanem az övé.
„Uram, mit kívánsz tőlem?” Ez a természetes élete azoknak, akiket Ő
lefoglalt magának. Ez nem egy nehéz teher. Az Ő akarata a miénkké válik,
amikor egyek vagyunk Vele.
A legnagyszerűbb dolog, amit megtapasztalhatunk ez után az élet után
az, ha hallhatjuk a Máté 25 jól ismert szavait Jézus szájából:
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„... Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te
uradnak örömébe!” (Máté 25:21)
Már most megtapasztalhatjuk ezt az örömet, amikor Őt szolgáljuk.
Sokszor megtapasztaltam már ezt, mikor Isten hívott, hogy tegyek meg valamit
a számára. Kezdetben gyakran óriási ellenálláson és megpróbáltatásokon át vitt
az út, de utána nagy megelégedés és öröm következett. Eleinte nehéz
engedelmesnek lenni, de nagyon sokszor láttam, Isten hogyan köszönte meg az
engedelmességemet. Ez egyike a legmerészebb és legszebb dolgoknak. Tényleg
fantasztikus.
Emlékszem, hogy kis idővel ezelőtt Isten azt mondta, írjak cikket egy
keresztény folyóiratnak valamivel kapcsolatban, ami Lakelandben (Florida)
történt. Sok európai keresztény annyira izgalomba jött az ottani találkozók
miatt, és még oda is utazott. Isten azonban megmutatta nekem, hogy az egész
dolog nem tőle volt, és álljak ki nyilvánosan, és figyelmeztessem az embereket
ezzel kapcsolatban. Ez nem volt könnyű, mert abban az időben szinte kizárólag
csak jó dolgokat lehetett hallani a dolog felől.
Mégis megírtam a cikket, amit Isten kért, és ez természetesen nagy zavart
keltett. Néhány ismerősöm felhívott, és azt mondta, jobban tenném ha
befejezném a szolgálatomat, meg hogy Isten ellen dolgozom, stb.
Egy héttel a cikkem után rengeteg pozitív cikk jelent meg arról a helyről,
és sok negatív visszajelzés rólam és az írásomról. Amikor ezt olvastam,
elmentem sétálni és imádkoztam. Ott azonnal megtapasztaltam, hogy Isten újra
szól hozzám és ezt mondja: „Jól van, fiam. Engedelmes voltál.” És engem
betöltött az öröm, és arra a versre gondoltam, ami az első tanítványokról ír,
akik szintén megtapasztalták az ellenállást:
„Ők azért örömmel mentek el a nagytanács színe elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy
az ő nevéért gyalázatot viseljenek.” (ApCsel 5:41)
Amikor engedelmes vagy és Isten veled van, az emberek mondhatnak,
amit csak akarnak, mert mi Istennek engedelmeskedünk, nem nekik.
Röviddel a cikkem után, Lakelandben minden szétesett és nyilvánvalóvá
vált, hogy amit mondtam, az helyes volt. Az Istennek való engedelmesség
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ugyanakkor ellenállást okoz, még a gyülekezetből is, ami mindig a legnehezebb
része a dolognak.
Megtapasztaltam, hogy Isten sokkal inkább örül a felajánlásunknak, mint
amekkora felajánlást mi tudnánk hozni. A szavak: „Jól van, jó és hű szolgám”
olyasmik, amiket sokszor megtapasztalhatunk életünk során, és remélhetőleg
azon a napon is, amikor ez igazán számítani fog.
Ez az én kívánságom, és minden kereszténynek ez kellene legyen, hogy
egy nap mind meghalljuk az Ő hangját, amint ezt mondja: „Jól van, jó és hű
szolgám”.
Jakab, a Jakab levél szerzője fontos vezető volt a jeruzsálemi
gyülekezetben, és Jézus édestestvére. Ő azonban, noha lett volna mire
büszkélkednie, azzal a bemutatkozással kezdi levelét, hogy ő Krisztus
rabszolgája.
„Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája (rabszolgája)...” (Jakab 1:1)
Nem azt mondja: „Vezető vagyok Jeruzsálemből, és testvére Jézus
Krisztus Urunknak.” Nem, tudta, hogy ő kicsoda, és valójában miről van szó.
Később a levelében elmond valamit, amiből sokat tanulhatunk:
„Tehát ti, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott
töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk”, ti, akik azt sem tudjátok, mit
hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután
pedig eltűnik. Ehelyett azt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt
vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden
ilyen dicsekvés gonosz.” (Jakab 4:13-16)
Ezek hatalmas szavak. Olyan sok tervünk van magunkra és az életünkre
nézve, de egy dolgot elfelejtünk – meghallani azt, amit az Urunk akar, hogy
tegyünk.
Jézus azt mondta, hogy így kellene imádkoznunk:
„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön
is.” (Máté 6:10)
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Ezek nem csak üres szavak, amiket Jézus ad nekünk az „Úr imájában”.
Nem, ez kellene, hogy az imánk legyen és a cél az életünkben, hogy az Ő
akarata legyen meg. Ezt jelenti az, hogy Jézust Urunkká tesszük.

TIZENHATODIK FEJEZET

A KERESZTÉNY ÉLET ÁRA

Megnéztük különböző szempontokból a kereszténnyé válást és az igazi
keresztény életet. Most eljött az ideje, hogy megvizsgáljuk Jézus saját szavait
arról, mi az ára annak, ha Őt követjük. Ahogy ezt olvassuk, emlékezzünk, hogy
maga az Úr Jézus Krisztus az, aki beszél nekünk az Ő követésének áráról. Ez
ugyanúgy érvényes ránk ma, akár kereszténynek, tanítványnak, rabszolgának,
vagy bármi másnak, ami csak eszünkbe jut, hívjuk is magunkat. Nem arról szól
a dolog, hogy mi minek nevezzük magunkat, hanem, hogy elfogadjuk-e Jézus
hívását – a hívást az Ő követésére, a hívást arra, hogy Őt Urunkká és
Megmentőnkké tegyük.
Nézzük meg közelebbről Jézus tanítását, de előbb szeretnék feltenni egy
kérdést. Ha Jézus mond valamit arról, mit jelent kereszténynek lenni, de valaki
más valami ettől különbözőt mond, melyiküknek kell hinnünk? Ki van
birtokában az igazságnak keresztény életünkkel kapcsolatban? A válasz
természetesen az, hogy Jézus.
Sajnos napjainkban nem mindig gondoljuk ezt így. Ma gyorsak vagyunk
mások szavait idézni, még akkor is, ha mást mondanak, mint amit Jézus mond.
Ha életünket a Kősziklára akarjuk építeni, nem építhetünk mindig a
kultúránkra. Még arra sem építhetünk, amit nagyszerű keresztény írók
mondanak ma, ha az nem ugyanaz, mint amit maga az Úr Jézus mond.
Ha Kősziklára kell építenünk, méghozzá olyasmit, ami örökké tart, akkor
Jézus bibliai szavaira kell építenünk, nem minden másra. Próbálj meg
emlékezni ezekre, amikor a következő bibliai sorokat olvasod. Emlékezz, hogy
amit olvasni fogsz, az igaz, még ha nagyon különbözik is attól, amit ma mások
mondanak neked.
A következő bibliai bekezdésekben úgy döntöttem, helyettesítem a
„tanítvány” szót a „keresztény” szóval. Mégpedig azért, mert bár megvizsgáltuk
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ezeket a szavakat korábban, még mindig mélyen ott van bennünk, hogy a
„keresztény” és a „tanítvány” nem ugyanazt a dolgot takarja.
„Majd azt mondta mindenkinek: »Ha velem akartok jönni [hogy keresztények legyetek],
el kell felejtenetek önmagatokat, mindennap fel kell vennetek a keresztet, és követnetek
kell engem. Mert ha meg akarjátok őrizni a saját életeteket, el fogjátok veszteni, de ha
elveszítitek életeteket értem, meg fogjátok őrizni. Lesz-e valami hasznotok abból, ha
megnyeritek ugyan az egész világot, de magatok elvesztek vagy vereséget szenvedtek?
Nem! Mert ha szégyelltek engem és az én tanításomat, az Emberfia is szégyellni fog
titeket, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony
mondom nektek, hogy vannak az itt állók közül némelyek, akik nem ízlelnek halált
mindaddig, amíg meg nem látják az Isten országát.«” (Lukács 9:23-27 GNT,
zárójeles szavak a szerzőtől)
Jézus nyíltan radikális, amikor a keresztény lét áráról beszél, és nem csak
ebben az összefüggésben:
„Egy tanítvány sem nagyobb a mesterénél, sem a rabszolga az ő uránál. Elég a
tanítványnak, ha olyanná lesz, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a
házigazdát Belzebulnak hívták, az ő háznépét még rosszabb nevekkel fogják illetni!
Azért ne féljetek az emberektől! Minden rejtett dolog napfényre fog kerülni és minden
titok ismertté fog válni. Amit a sötétben mondok nektek, a fényes napvilágnál
ismételjétek el, és személyesen hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól,
akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni, hanem inkább Istentől féljetek, aki
mind a lelket, mind a testet elveszítheti a pokolban. Két verebecskét meg lehet venni egy
fillérért, de a ti Atyátok beleegyezése nélkül egy sem esik le azok közül a földre. Nektek
pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok
verebecskénél drágábbak vagytok. Aki azért nyíltan kijelenti, hogy hozzám tartozik, én
is ugyanezt fogom tenni értük az én mennyei Atyám előtt; aki pedig megtagad engem
nyilvánosan, azt én is megtagadom az én mennyei Atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy
békességet szerezni jöttem a földre; nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem
hogy kardot. Azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő apja, a
leány és az ő anyja, a meny és az ő anyósa között, és hogy az embernek ellensége legyen
saját háznépe. Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem alkalmas arra,
hogy keresztény legyen, és aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem alkalmas
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arra, hogy keresztény legyen, és aki nem veszi föl az ő keresztjét, és nem úgy követ
engem, nem alkalmas arra, hogy tanítványom legyen. Aki megpróbálja megtalálni az ő
életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét értem, megtalálja azt.” (Máté 10:24-39
GNT)
Most pedig Lukács evangéliumából, a 14. fejezetből:
„Nagy sokaság ment vele, és hozzájuk fordulva így szólt: Ha valaki hozzám jön, és
meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt
még a saját lelkét is, nem lehet keresztény. Aki nem hordozza a maga keresztjét, és
nem követ engem, nem lehet keresztény. Mert ki az közületek, aki ha tornyot akar
építeni, nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy lesz-e elég pénze arra, hogy
befejezze? Nehogy miután lefektette az alapokat, már ne tudja befejezni, és csúfolni
kezdje mindenki, aki látja, és azt mondja: Ez az ember elkezdte az építést, de nem
tudta véghezvinni! Vagy ha az egyik király háborúba megy, hogy egy másik királlyal
megütközzék, nemde leül először, és tanácsot tart, hogy a maga tízezer emberével
szembeszállhat-e azzal, aki ellene húszezerrel jön? Mert különben amikor még az
távol van, követséget küld, hogy megkérdezze a békefeltételeket. Ennek megfelelően aki
közületek búcsút nem mond minden vagyonának, nem lehet keresztény.” (Lukács
14:25-33 – Az „én tanítványom” szavak helyettesítve a „keresztény” szóval ebben a
szövegben a jobb megértés érdekében)
Hűha! Milyen erős szavakat használ itt Jézus. Sajnos az ő üzenete
nagyon más, mint amit sok helyen hallunk. Manapság az üdvösség majdnem
egyenlő azzal, ha elhiszed hogy Jézus valaha élt. Olyan dolgokat hallhatsz,
mint: „Amikor ezt tesszük, keresztények vagyunk”. Néhány helyen azonban ez
nem elég, ott egy imát is el kell ismételned valaki más után, és akkor már
biztosan megmenekülsz (üdvösséged van). Olyat is hallhatsz: „Ha nem követed
teljesen a Bibliát, attól még keresztény vagy, csak langyos keresztény”, vagy
gyenge keresztény, vagy akárhogy is nevezik. Egy dolog biztos, azt mondják
neked: „Biztosan a mennybe kerülsz miután meghalsz, mert erről beszél a
Biblia.” Igazán? Tényleg ezt állítja a Biblia?
Jézus a Lukács 14-ben tényleg arra utalna, hogy teljesen rendben van, ha
másokat jobban szeretünk Nála? Utal olyasmire a Biblia, hogy rendben van, ha
tudatosan bűnben élünk?
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Azt mondja a Biblia, rendben van, ha langyos keresztények vagyunk, és
hogy a langyosak a mennybe kerülnek?
Figyelmezz jól Jézus szavaira itt a végén:
„Ennek megfelelően […] egyikőtök sem lehet keresztény, ha ha fel nem adjátok
mindeneteket, amitek van.” (Lukács 14:33 GNT – Az „én tanítványom” szavak
helyettesítve a „keresztény” szóval ebben a szövegben a jobb megértés érdekében)
Jézus szerint nem lehetünk keresztények, ha nem akarjuk megfizetni az
árát, még akkor is, ha ez mindenünkbe kerül, amit csak birtoklunk. Ez az, amit
Jézus mondott akkor, és ezt mondja ma is. Mikor hallottuk utoljára ezt
prédikálni a gyülekezeteinkben? A válasz lehet az, hogy: soha!
Biztos azt gondolod most, mint én, hogy ez radikális, de ez az igazság.
Valószínűleg azért gondoljuk ezt radikálisnak, vagy akár túl radikálisnak, mert
már ilyen messzire kerültünk a valódi kereszténységtől. Ha végigolvassuk mind
a négy evangéliumot, tisztán meglátjuk, ezt mondja Jézus: mindenünkbe kerül
Őt követni.
Ha üdvözülni akarunk, Jézust urunkká kell tennünk és rabszolgáivá kell
válnunk. Saját kívánságaink, igényeink és álmaink nem sok hasznot hoznak.
Urunk akarata az, ami számít, mivel megvásárolt minket.

TIZENHETEDIK FEJEZET
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Az egyik dolog, amiről Jézus gyakran beszélt, hogy keresztényként
számunkra üldöztetés és szenvedés várható. Még ennél is gyakrabban beszélt
arról, hogy az Ő követése az életünkbe is kerülhet. Az európaiaknak és a többi
szabad államban élőknek nagy nehézséget okozhat ezen figyelmeztetések
súlyosságának a megértése a vallásgyakorlási szabadságunk miatt, de ez a
realitás keresztények ezrei számára szerte a világon. Ha megtapasztalnánk
ugyanazt az ellenségességet és üldöztetést, mint amit testvéreink azokban az
országokban, a mi európai kereszténységünk nagyon másképp nézne ki.
Először is, azt jelentené, hogy egyértelműen kiderülne, kik az igazi
keresztények, és kik azok, akik csak annak hívják magukat. Sok hamis
keresztény, azaz aki továbbra is csak önmagáért él, felhagyna a gyülekezetbe
járással. Megtagadná a hitét azon a napon, amikor megkérik az árát, hisz azt
valójában sosem akarta megfizetni. Nem lepődnék meg, ha sok gyülekezet
nagyon kicsire változna mindössze néhány nap alatt.
Azt is jelentené, hogy a maradék azokból állna, akik igazán Urukká tették
Jézust, és meg akarják fizetni az árát, kerül amibe kerül, hogy kövessék Őt. Az
ellenségesség arra késztetné őket, hogy úgy keressék Istent, mint soha korábban,
ami valódi növekedést és érettséget hozna magával. Ugyanez figyelhető meg a
történelem során, és hiszem, hogy így lenne Európában, Észak-Amerikában,
Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, és mindenhol.
Ez úgy hangozhat, mintha azt akarnám, bárcsak eljönne a gyülekezetek
üldözése. Az igazság az, hogy szükségünk lehet üldöztetésre, hogy ne aludjunk
el. Ugyanakkor leleplezné a hamis tanítókat és a hamis evangéliumot, amit sok
helyen hirdetnek.
A magvető példázatában Jézus azt mondja, hogy a szenvedés és az
üldöztetés az, ami leleplezi, mit vetettek köves talajra, és mit vetettek jó talajra:
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„A köves talajra hullott mag pedig az, amikor hallja valaki az igét, s mindjárt nagy
örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideigvaló, s amint
nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik. A tövisek közé
esett mag pedig az, aki hallgatja ugyan az igét, de az élet gondja és a gazdagság
csábítása megfojtja az igét, úgyhogy nem terem gyümölcsöt.” (Máté 13:20-22)
Nagyon nehéz meglátni, ki őszinte és ki nem. Nehéz különbséget tenni
aközött, aki meg akarja fizetni az árat, és aki azt akarja, hogy szórakoztassák.
Ismétlem, nehéz számunkra, mert hagyjuk magunkat megtéveszteni a számok
és más külsőségek által, miközben elveszítjük a fókuszt az igazi odaadásról és
arról, ami örökkévaló.
Hadd magyarázzam meg, mire gondolok. Mivel napjainkban nem
tapasztalunk üldöztetést és szenvedést, úgy tűnik, nem kerül túl sokba
kereszténnyé válni. Ezért is tudunk könnyen kompromisszumot kötni az
evangéliummal anélkül, hogy meglátnánk, milyen veszélyes ez. Ma úgy tűnik,
nagyobb növekedést érhetünk el, ha megalkuszunk a radikális üzenettel, amit
Jézus hozott, és emberközpontú evangéliumot hirdetünk. Ha megnézed a
nyugati világ hatalmas gyülekezeteit, sajnos gyakran ez az oka, hogy olyan
evangéliumot hirdetnek, ami többet beszél a sikerről és boldogságról, mint
életed letevéséről és arról, hogy Jézust tedd Uraddá.
Ezt az olcsó evangéliumot soha nem fogadnák be azok az országok, ahol
ára van a keresztény életnek. Sok vasárnapi prédikációnkat azonnal figyelmen
kívül hagynák, ha azoknak az emberekek hirdetnék, akik erős üldöztetésnek
kitett országokban élnek.
Próbálj csak meg elképzelni egy ilyen üzenetet: „Add Istennek az
életedet, és Ő segíteni fog, hogy boldog legyél”, vagy „Istennek csodálatos terve
van az életedre nézve, szóval gyere most hozzá”. Mit gondolsz, mit szólna egy
ilyen üzenethez egy olyan ember, akinek épp a szeme láttára kínozták meg és
mészárolták le a családját, azért mert átadták életüket Jézusnak?
Az igazság az, hogy igen nagy része annak, amit Nyugaton prédikálnak,
teljesen hasztalanná válna, ha üldözéssel kellene szembesülnünk. Akkor aztán
kénytelenek lennének visszatérni a Bibliához és az igazi evangéliumhoz, ami
szerint mindenünkbe kerül Jézust követni. A Biblia szerint üldöztetésen kell
keresztülmennünk ahhoz, hogy valódi életet kezdjünk, egy Istennel való életet,
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mindenféle fájdalom, bűn, vagy betegség nélkül. Manapság túlzottan is az itteni
életre fókuszálunk, és túl keveset arra az életre, ami jönni fog. Ez meg fog
változni, ha jelenlegi életünk nehézzé válik az üldöztetés és szenvedések miatt.
Nem engedhetjük, hogy megtévesszenek. Azt kell prédikálnunk, amit a
Biblia mond, még akkor is, ha úgy tűnik, az nem működik. Ha mától úgy
kezdjük majd hirdetni az evangéliumot, ahogy azt Jézus tette, annak feltétlenül
az lesz a következménye, hogy jön a Szent Szellem és megtérésre indítja az
embereket. Akkor az üdvösség olyan dolog lesz, amit Isten szuverén módon
tesz, éppúgy, mint az első gyülekezetben.
Nem ez a helyzet a másik evangéliummal, amelynél kompromisszumot
kötünk. Olyan tetszetőssé tesszük a kereszténnyé válást, hogy csak egy igazán
ostoba ember utasíthatná vissza ezt a hívást. Ez a másik evangélium azonban
nem okoz nagy változást, és nem hozza el azt az Életet, amiről a Biblia beszél.
Az emberek nem jöhetnek Istenhez, csak ha Ő vonzza őket. Az üdvösség a
Szent Szellem szuverén munkája. Olvassuk a Bibliában, hogy Isten hogyan
növelte a gyülekezetet, de vajon akkor is megteszi ezt, ha nem vagyunk hűek az
Igéjéhez?
Jézust ezt mondja azokról, akik kereszténnyé váltak:
„…egyikőtök sem lehet az én tanítványom [keresztény], ha ha fel nem adjátok
mindeneteket, amitek van.” (Lukács 14:33 – a zárójeles szó a szerző által
hozzáadva)
Egy nap sok szolgálat fog kemény ítélet alá esni, amikor kiderül, hogy
sokakat vezettek félre más evangélium hirdetésével. Sokakat annyira hajtja az a
vágy, hogy nagy számokkal büszkélkedhessenek, hogy megalkuvást kötöttek
azzal, amiről tudták, hogy igaz. Azt látták, hogy könnyebb megszerezni az
embereket a gyülekezetnek, ha valami mást prédikálnak, mint amit Jézus
mondott, hogy hirdessünk.
Van egy mottóm, ami szerint élni akarok, habár gyakran nehéz. Ez az:
Inkább most átkozzanak az emberek, és köszönjék meg az örökkévalóságban, mint hogy most
hálálkodjanak, és átkozzanak az örökkévalóságban, mert nem hirdettem nekik az igazságot.
Ez egy olyan mottó, amit hihetetlenül nehéz követni, mert mindannyian
szeretnénk dicséretet és szeretetet kapni az emberektől. Átkozhatnak most
minket, de az örökkévalóságban megköszönik, mert hallották az igazságot és

88

KERESZTÉNY, TANÍTVÁNY VAGY RABSZOLGA?

bűnbánatot gyakoroltak. Ez jobb annál, mint hogy most köszöngessék
csodálatos tanításainkat, hogy aztán egy napon átkozzanak minket, amikor
majd meghalnak és elkárhoznak, mivel Jézus nem volt az Uruk.
Be kell lássuk, hogy noha nem látjuk olyan tisztán Jézus követésének az
árát, mint az üldözött országbeliek, attól az ár még ugyanaz. Bár nem
tapasztaljuk ugyanazt az üldöztetést, attól az evangélium még ugyanaz marad,
és ugyanazokat a személyes áldozatokat követeli.
Lehet, hogy nem kell feladnunk a házainkat, családunkat és egyéb
dolgainkat fizikai értelemben ahhoz, hogy kereszténnyé váljunk, de Jézus
követése érdekében a szívünkben le kell mondanunk ezekről, azért hogy
hezitálás nélkül meg tudjunk lenni nélkülük. Emlékezz, mint mond Jézus:
„…egyikőtök sem lehet az én tanítványom [keresztény], ha ha fel nem adjátok
mindeneteket, amitek van.” (Lukács 14:33 – a zárójeles szó a szerző által
hozzáadva)
Isten a szívünket nézi és a hajlandóságunkat, vagy annak hiányát. Ha
nem akarjuk megtenni ezt, Istennek kell hajlandóvá tennie minket.
Személy szerint elmondhatom, hogy három évvel e könyv befejezése
előtt éltem meg keresztény életem legnehezebb éveit. Tele volt próbákkal,
melyek során Isten megengedte, hogy mindent elvegyenek a családomtól. Az
egyik dolog, amit megtapasztaltunk, az a házunk elvesztése volt, épp ahogy
Jézus is említette. Nem volt vicces keresztülmenni rajta, de szükséges volt, hogy
éretté váljunk és közelebb növekedjünk Őhozzá.
Az ilyenfajta küzdelmeken és próbatételeken át tudjuk meglátni azt, hogy
minek van igazi értéke. Ugyanakkor felfedezzük, hogy a házaknak, földeknek és
minden más dolognak, amikről azt gondoljuk, szükségesek az élethez, nincs
semmi értéke, amikor összehasonlítjuk a Krisztusban való Élettel. Jézus
megismerése az egyetlen olyan dolog, aminek igazi értéke van. Megragadni és
szolgálni Őt életünk minden egyes napján.

TIZENNYOLCADIK FEJEZET

J ÉZUS BARÁTAI ÉS I STEN GYERMEKEI

Mielőtt befejeznénk, meg fogjuk nézni, mit jelent Jézus barátjának és
Isten gyermekének lenni. Meg fogod látni, hogy ez nem ellentétes azzal, amit
idáig tanítottam, még ha néhányan úgy is fogják értelmezni.
Életének és szolgálatának befejezése előtt nem sokkal egy, a
tanítványaival folytatott beszélgetés során Jézus először hívja barátainak a
tanítványokat:
„Többé nem mondalak titeket szolgáknak [rabszolgáknak], mert a szolga [rabszolga]
nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondtalak, mert mindazt,
amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. (János 15:15 ESV – zárójeles
kiegészítés a tisztább megértésért)
Figyeld csak meg, mit mond, vagy inkább, mit nem mond. Nem mond
olyat, hogy többé már nem az Ő rabszolgái, hanem hogy nem hívja többé
rabszolgáknak őket. Másik fordítás szerint nem kezeli őket többé rabszolgaként.
Azért, hogy megértsük, mit mond igazából itt Jézus, szükséges hogy
megvizsgáljuk a szövegkörnyezetet. Éppen e vers előtt ezt mondja:
„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti az én
barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. (János 15:14-14)
Amikor letesszük az életünket Neki, mint az Ő rabszolgái és Urunknak
hívjuk Őt, Jézus jön és azt mondja, többé nem úgy kezel minket, mint
rabszolgát, hanem, mint egy barátot.
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Micsoda hatalmas megtiszteltetés, hogy Jézus a barátjának hív! Még
belegondolni is elképesztő. Képzeld el, hogy barátja vagy ANNAK, aki
megalkotott mindent, aki Urunk és Istenünk.
Manapság az emberek fogják ezt az igeverset a János 15-ből és úgy
tesznek, mintha Jézus barátja lenne mindennek és mindenkinek, ami teljesen
hamis. Először az üdvösségen keresztül válsz barátjává, azzal, hogy leteszed
Neki az életedet, és azt teszed, amit Ő mond. Nem élhetsz bűnösként és
ugyanakkor Jézus barátjaként is. A világgal való barátság ellenségeskedés
Istennel.
Azt mondhatod, a Biblia írja, hogy Jézus a bűnösök barátja volt és
rámutatsz erre a versre:
„Mert eljött János, aki se nem eszik, se nem iszik, és azt mondják: Ördög van benne.
Eljött az Emberfia, aki eszik, iszik, és ezt mondják: Íme, a nagyétkű és részeges ember,
a vámszedők és bűnösök barátja! A bölcsességet tettei igazolják.” (Máté 11:18-19)
Ez egy másik igevers, amit gyakran félreértenek. Persze Jézus időt töltött
a bűnösökkel, hogy megtérésre hívja őket, amint a Biblia mondja, de nem
mondhatod erre a versre alapozva, hogy közeli barátjuk lett volna. Amit itt
olvasunk az az, amit az emberek mondtak róla. Ugyanez a vers azt is mondja,
Jézus nagyétkű és részeges volt, ami nem igaz. Keresztelő János sem volt
megszállott, noha ezt állították róla ezek a versek.
Ennélfogva az a barátság, amiről Jézus beszél, azok számára van, akik
letették életüket Neki és Urukká tették Őt. Nem mindenki részesül ebben a
barátságban Vele, csak azok, akik megteszik, amit Ő parancsol. Egy nap, ahogy
olvastuk, azt mondja majd sokaknak: „... Sohasem ismertelek titeket, távozzatok
tőlem, ti gonosztevők!” (Máté 7:23)
Nem látjuk, hogy Jézus így hívná az embereket: „Gyertek, és legyetek a
barátaim.” Nem, ez a barátság akkor kezdődik, amikor elfordulunk ettől a
világtól, és Urunkká tesszük Őt. Akkor válunk barátaivá, Ő pedig a miénkké.
A másik dolog, ami a megváltásnál történik, hogy Isten gyűrűt húz az
ujjunkra és fiává (vagy lányává) válunk, ahogy a tékozló fiú példázatában
olvashatjuk.
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Még akkor is, ha Jézus barátaivá válunk, és Isten gyermekeivé, és annak
ellenére, hogy Isten örökbefogadott minket és mondhatjuk: „Abba, Atyám”,
továbbra is fontos tudnunk, kik vagyunk mi és kicsoda Ő.
Az ószövetségi Józsefet előléptették rabszolgasorból uralkodóvá, de még
uralkodóként is gyakorlatilag a fáraó rabszolgája maradt. A fáraó bármelyik
pillanatban lefokozhatta volna, és visszaküldhette volna a börtönbe. A fáraó
szava továbbra is érvényes volt, és József engedelmességgel tartozott neki, még
egy ilyen nemes pozícióba való előléptetést követően is.
Bár Jézus barátainak hív minket, és abban a megtiszteltetésben van
részünk, hogy Isten fiai vagy lányai lehetünk Krisztusban, még mindig olyanok
vagyunk, mint a rabszolgák, és nem érdemlünk meg semmi mást. Ez azt jelenti,
hogy minden, amit kapunk, kegyelemből van, és hálásnak kellene lennünk
mindenért.
Más szavakkal, minden a szeretetről szól. Meglepődhetsz most, hogy
ezeket a szavakat olvasod, mert nem sokat írtam a szeretetről ebben a
könyvben. Sokat írtam a Jézusnak való szolgálatról és engedelmességről, de a
szolgálatnak és engedelmességnek az iránta érzett szeretetből kellene fakadnia.
Ő szeret bennünket, amit azzal mutatott meg, hogy feláldozta az életét
értünk. Az irántunk érzett szeretete, ami túlmegy minden korláton, kellene
legyen a hajtóerő mindenben, amit csak teszünk.
Jézus mondta:
„...szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez
az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint
magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Máté 22:37-40)
Nem nehéz szeretni Őt, amikor megérted, mindez hogyan kapcsolódik
össze. A rabszolgaságról való tanítás valójában segíthet nekünk abban, hogy
még jobban szeressük Őt, amikor látjuk a felénk mutatott jóságát, és amikor
megértjük, hogy minden, ami vagyunk és amink van, az az Ő kegyelméből
származik.
A rabszolgái vagyunk, de Ő úgy kezel minket, mint barátait. Jobban
szeret minket, mint azt földi életünk során valaha is megérthetnénk.
Rabszolgaként nincs semmink és nincs mit mondanunk, de Ő mégis kinyúl
felénk, és dolgokat bíz ránk.
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Semmik voltunk, de Krisztusban való üdvösségünk által Isten gyermekei
lettünk. Istent Atyánknak hívhatjuk, mert Ő valóban az. Szeressük hát Őt teljes
szívünkből, és szeressük felebarátainkat úgy, mint magunkat.
Dávid király szintén megértette ezt. Nem hencegett sikereivel vagy királyi
hatalmával. Az imája ilyen volt:
„Ó, URam, én a te szolgád vagyok, szolgálólányod fia: te oldoztad ki köteleimet.
Neked áldozom hálaáldozattal, és az ÚR nevét hívom segítségül.” (Zsoltárok
116:16-17)
Az üdvösség révén Isten gyermekeivé válunk, és Jézus az Ő barátainak
hív minket.

TIZENKILENCEDIK FEJEZET

K ÖVETKEZTETÉS

Különböző szempontokból vizsgáltuk meg, hogy mit jelent kereszténynek
lenni – hogy a ma legelterjedtebb kifejezést használjam.
Nos, akkor ki is a keresztény?
A rövid válasz arra, hogy mit jelent kereszténynek lenni ez: „valaki, aki
hisz Jézusban”. A gond az, hogy ma sok ember nem érti teljesen, hogy mindez
mivel jár. Félreértették a hit jelentését. Sokan nem tudják, mit tanít Jézus
igazából. Ez az, amiért lehetetlen számukra, hogy higgyenek Benne, mint Isten
egyszülött Fiában és abban, amit tanít. Hinni annyit jelent, mint gyakorolni és
élni azáltal, amit Ő mond.
Ebben a könyvben megpróbáltam véget vetni ennek a problémának
azáltal, hogy elmagyaráztam, mit jelent hinni Jézusban. Használtam néhány
más kifejezést is, amik még tisztább megértést adhatnak arról, mi valójában a
Jézusba vetett hit, és mit von maga után.
Amint valószínűleg látod, sajnos sokan vannak, akik tévedésben vannak e
téren. Egy nap sokan kárhoznak majd el, mert üdvösség egyedül Jézusban
található. Ez ugyanakkor azt is megmagyarázza, miért szenved hiányt olyan sok
gyülekezet és keresztény az Életből és erőből, amit a Biblia említ az első
keresztényeknél.
Most hosszabb és mélyebb választ fogok adni arra a kérdésre, ki
keresztény. Azokon a dolgokon alapul, amiket már láttunk ebben a könyben.
Kiemelhetnék más fontos aspektusokat is, amik részei a keresztény életnek, úgy
mint gyülekezet, ima, gondoskodás, stb., de ezekkel nem foglalkozom most itt.
Ki keresztény?
Keresztény az, aki letette életét a keresztnél, és Jézust Urává és
Megmentőjévé tette. Ezt az odaadást mutatja meg a vízben való bemerítkezés
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azért, hogy Jézus Krisztushoz tartozzunk. Ettől a pillanattól fogva nem élünk
többé magunknak, hanem Annak, aki meghalt és feltámadott, Jézus
Krisztusnak. Ezt nevezik megtérésnek is.
Amikor megtérsz Jézus Krisztus előtt, újjászületsz és Isten Szelleme
lakozást vesz benned. Most már új teremtés vagy, ahogy a Biblia hívja ezt, nem
ember akaratából születtél, hanem Isten Szellemétől. Valami természetfeletti
történt benned, és ez az új születés a kezdete keresztény életednek.
Ezen újjászületés során felszabadultál a bűn rabszolgaságából is, ezért
hozhatod magadat, mint szent, élő felajánlást Istennek. Mint „újjászületett
keresztény”, nem élhetsz többé tudatos bűnben, ahogy korábban. A
lelkiismereted megújult. Éles és tiszta, ami lehetővé teszi, hogy azonnal észleld,
amikor bűnt követsz el. Ez arra is késztet, hogy hagyd abba a bűnben élést.
Szabadnak fogod érezni magad a bűnt illetően, és törekszel arra, hogy szent
életet élj, a hiányosságaid és a hústest ellen vívott állandó küzdelem ellenére is.
Így tehát keresztényként nem élsz többé magadnak, tudatos bűnben.
Mintegy végeztél magaddal és ezzel a világgal. Nem mondod többé: „Legyen
az, amit akarok”, hanem: „Uram, szeretlek Téged. Legyen meg a Te akaratod
bennem.”
Mint újjászületett keresztény, természetes éhséget fogsz érezni az Ige
tiszta teje után, ami a Biblia. Ahogy az egészséges kisbaba éhes a tejre, a
szellemed éppúgy fog sírni még többért Istenből. Keresztényként megmaradsz
az Igében (a Bibliában) és engeded, hogy az Ige vezessen és szabaddá tegyen
téged.
„Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és
megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” (János 8:31-32)
Keresztény az, aki bemerítkezett Szent Szellembe, és megtapasztalja az
Ő erejét és életét a belső emberben. A Szent Szellem keresztség nagyon fontos
számunkra, hogy képesek legyünk keresztényként élni. Enélkül soha nem fogod
megtapasztalni az erőt és kijelentést, amit az első tanítványok átéltek. A Szent
Szellem keresztségen keresztül, valamint az Istennel és Igéjével való személyes
közösség által, keresztényként megtaláljuk az erőt ahhoz, hogy élhessük azt az
életet, amiről a Bibliában olvasunk; egy életet sok kihívással és akadállyal; egy
természetfeletti életet, amiben látjuk, hogy Isten milyen közel van, és hogyan
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avatkozik be naponta számtalan fantasztikus módon; egy olyan életet, amiről az
Apostolok Cselekedeteiben olvasunk; azt az életet, amelyben nem tudod
megállni, hogy el nem mond mindazt, amit láttál és hallottál.
Mindezek a dolgok jellemzik a keresztény életet, de ahhoz, hogy
megkapd ezeket, mindenképpen újjá kell születned. Ne is próbálj meg
keresztényként élni enélkül az újjászületés nélkül, mert az lehetetlen. Ha
megpróbálod, nem fog sikerülni, mivel az újjászületésben adja meg Isten azt,
ami szükséges ahhoz, hogy képes legyél Vele élni. Neked adja az Ő Szent
Szellemét, mint Segítődet és Vezetődet, aki kijelenti számunkra Krisztust.
Újjászületés nélkül a keresztény életed olyan érzést fog kelteni benned,
mint szabályok és halott cselekedetek tömege, és kárhozattal fog végződni.
Krisztus nélkül el fogod bukni a próbát. Az Istenbe való születéssel kezdődik
minden. Sajnos sok ember a gyülekezetekben figyelmen kívül hagyja ezt
manapság.
Keresztény továbbá az, aki igazán tisztelni akarja Istent az életével. Ez
történik a Fiú tiszteletén és az Istennek való engedelmességen keresztül; azzal,
hogy hűséges vagy abban, amit teszel; ha úgy dolgozol, mintha az Úrnak
dolgoznál (Efezus 6:7); ha leteszed életed a családodnak, mintha az Úrnak
tennéd (Efezus 5:25); ha mindent úgy teszel, mintha az Úrnak tennéd.
„És mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében
tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek.” (Kolossé 3:17)
„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk,
az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár
haljunk, az Úréi vagyunk.” (Róma 14:7-8)
Egy keresztény az Uráért, Jézus Krisztusért él és lélegzik.
Más szóval, keresztény az, aki szereti Istent teljes szívéből, teljes lelkéből
és teljes elméjéből, és aki úgy szereti felebarátját, mint önmagát (Máté 22:3740).
Ahogy olvastad, a keresztény élet az újjászületéssel kezdődik, de nem ott
végződik, mert az újjászületés és a Szent Szellem keresztség után meg kell
tanulnod Istennel járni és élni. E járásnak nagyrészt az az alapja, hogy Istennel
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közösségben élünk, és tanítványai vagyunk azoknak, akik előttünk járnak, akik
élik azt az életet, amiről a Bibliában olvasol.
A tanítványság nem csupán tanításon és találkozókon keresztül zajlik.
Főként az élet megosztásán át történik. A hibáinkon és a belőlük való tanuláson
keresztül történik. A helyreigazításon és kihívásokon keresztül történik, hogy
felelősséget vállaljunk és új lépéseket tegyünk. Gyakorlati dolgokon keresztül
történik, úgy mint megtanulni evangelizálni, megtanulni imádkozni, böjtölni és
Bibliát tanulmányozni, mindezek sajnos alig kapnak hangsúlyt napjainkban.
Jézus ezt a leírást használja a kereszténységre és a Hozzá tartozásra:
„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, és ők követnek engem. Én
örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a
kezemből.” (János 10:27-28)
Mondhatod azt is, hogy keresztény az, aki hallja az Ő hangját és követi
Őt. Ha nem hallod, mit mond Jézus, akkor nem követed Őt és nem tartozol
Hozzá, ami magában foglalja azt, hogy nem vagy keresztény. Ez az, amit Jézus
maga mond.
A kérdésem feléd nem az, hogy keresztény vagy-e, vagy bemerítkeztél és
konfirmáltál-e. Azt sem kérdezem, hiszel-e Jézusban vagy jársz-e templomba
vagy gyülekezetbe. A kérdésem ez: valóban újjászülettél? Tényleg Jézus
tanítványa vagy? Hallod az Ő hangját és követed Őt? Ha nem, meg kell térned
ma, és kérned Jézust, hogy mentsen meg.
A tőle nyert üdvösség nélkül el fogsz pusztulni a pokolban az
örökkévalóságban. Isten igazságos Isten, aki egy nap ítéletet mond minden
ember felett. Mindannyian vétkesek vagyunk bűn elkövetésében, ezért van
szüksége mindegyikünknek megbocsátásra. Isten annyira szeret minket, hogy
egyetlen Fiát adta, Jézus Krisztust, hogy meghaljon helyettünk. A kereszten
Jézus elvette azt a büntetést, amit nekünk járt volna. Magára vette a te bűnödet
és az én bűnömet azért, hogy szabadok lehessünk Őbenne. Ezt a megbocsátást
csakis Jézusban találhatjuk meg, azáltal, hogy megtérünk és Urunkká tesszük
Őt, mindennel együtt, ami ezzel jár. Remélem, átveszed ezt a megbocsátást,
mielőtt túl késő lesz.
Keresd Őt és ismerd meg úgy, ahogyan Ő van. Olvasd a Bibliát és
engedd, hogy a Szent Szellem megmutassa neked, hogyan élj. Aztán keress más
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tanítványokat, akik bevonhatnak a tanítványságba, olyanokat, akik előtted
járnak, így tanulhatsz és fejlődhetsz. Ezután te is elkezdhetsz másokat Jézus
tanítványaivá tenni, amit megparancsolt nekünk, hogy tegyük.
Ha már most ebben élsz, akkor álljunk ki együtt és hirdessük az üzenetet
a keresztény, tanítvány és rabszolga életről mindazoknak, akik még nem
hallották. Értsük meg, mit jelent kereszténynek lenni naponta.
Hagy lássuk meg, ahogy az Újszövetség kereszténysége visszatér
földünkre. Isten ugyanaz ma, mint aki a bibliai időkben volt.
Isten áldjon téged.

Torben Søndergaard
Jézus egy tanítványa

TORBEN SØNDERGAARD
EGYÉB KÖNYVEI

Az utolsó reformáció
Vissza az Újszövetség tanítványság-modelljéhez
Sok dolog abból, amit ma a gyülekezeten kifejeződni látunk, másra is
épül, mint csak az Újszövetség. Ehelyett többnyire az Ószövetségen,
egyházkultúrán és pogányságon alapszik. Ezért tehát szükségszerű, hogy mi
Isten embereiként merjünk megállni és közelebbi pillantást vetni a mai
Egyházra, és vessük össze azt az első gyülekezettel, amiről a Bibliában olvasunk.
Ha sikeresek akarunk lenni a „minden nép tanítvánnyá tevésében”, akkor vissza
kell mennünk ahhoz a mintához, amit a Bibliában találunk.
Kezdődjön a reformáció!
Legtöbben keresztényként megörököltük egy módját annak, hogyan legyünk gyülekezet
és tanítványok. Torben arra ösztönöz minket, hogy kérdőjelezzük ezt meg, Bibliából és
egyháztörténetből vett példákat használva. Ez a könyv kihívó és éles hangvételű, de mi
mindannyian több Jézusban hívő embert akarunk látni, kiképzett tanítványokat és erőben
növekedő és sokasodó közösségeket. Ezért hisszük, hogy Az Utolsó Reformáció arra
ösztönöz, hogy gondolkozzunk el arról, hogyan akarunk mi gyülekezet lenni, és tenni a
dolgunkat gyülekezetként ezekben az időkben.
(Idézet a Charles Kridiotis és Mattias Nordenberg által írt előszóból)

Ez a könyv megvásárolható az USA-ból:
www.TheLaurusCompany.com/store és Amazon.com
Az USA-n kívül : Amazon.ca, .co.uk, .de, .at, .fr, .it, . es
és egyéb kiskereskedőktől világszerte.
Elektronikus formátumban is elérhető az illetékes üzletekben.

TORBEN SØNDERGAARD
EGYÉB KÖNYVEI

Sound Doctrine – Egészséges tanítás
A Biblia szerint az egészséges tanítás igazi Istenfélelmet szül. Ha ez az
Istenfélelem hiányzik a gyülekezeteinkből, ahogy látszik is, jelzésértékűnek kell
lennie arra nézve, hogy nem Isten Igaz Igéjét és egészséges tanítást prédikálunk.
Az egészséges tanítás hirdetésének azt kéne okoznia, hogy szükségét látjuk,
hogy mindent átadjunk Istennek és hogy világosságban járjunk. Nincs sötétség,
nincs bűn, mikor világosságban járunk. (1János 1:7)
A valódi kegyesség és szentség megköveteli, hogy Istennel járjunk.
Ebben a gyülekezethez intézett prófétai szóban Torben visszavisz minket a
Bibliához, ahol az egészséges tanítás található, beleértve azt is, hogyan kezeljük
a bűnt a gyülekezetben és az egyének szintjén.
Egészséges tanítást adott a gyülekezet? Meglágyult a bűnre? Elvárhatja
az egyház imái megválaszolását, ha bűn van a táborában? El van átkozva az
egyház, mert kérdés nélkül megengedte a bűn gyarapodását? Lehet egy személy
igazán újjászületett és folytathatja a tudatos bűnt? Olyan kegyelmet tanítottunk,
ami megtapossa Jézus vérét? Ezek komoly kérdések, amikkel foglalkoznunk kell,
ha azt várjuk, hogy Isten meghallja imáinkat. Az Ő szava az egyházhoz:
TÉRJETEK MEG!

Ez a könyv megvásárolható az USA-ból:
www.TheLaurusCompany.com/store és Amazon.com
Az USA-n kívül : Amazon.ca, .co.uk, .de, .at, .fr, .it, . es
és egyéb kiskereskedőktől világszerte.
Elektronikus formátumban is elérhető az illetékes üzletekben.

TORBEN SØNDERGAARD
MÁS PUBLIKÁCIÓI

„Christen, Discipel, of Slaﬀ?”
(Holland nyelven)

„Life as a Christian”
„Complete the Race”
„Deceived?”(Booklet)
„The Twisted Race” (Booklet)

Ezek a publikációk megtalálhatóak a szerző honlapján:
www.TheLastReformation.com

A SZERZŐRŐL

Torben Søndergaard
Torben Søndergaard Dániában él, Herning városában, feleségével,
Lenével és három gyermekükkel.
Torben nem keresztény családban nőtt fel. 1995 április 5-én, miután
részt vett egy barátjával egy istentiszteleten, Istenhez fordult és erős, személyes
találkozást élt át Jézussal, ami teljesen megváltoztatta az életét. Öt évvel később
egy bibliai vers alapján és egyfajta kétségbeesett állapotban, többet akarva
Istenből, negyven napos böjtbe kezdett, ami sok dolgot átformált az életében.
Szemei nyitottabbá váltak Isten Szavára és arra, hogy miről szól az evangélium.
Elkezdte megérteni, milyen langymeleggé váltak a keresztények, és milyen távol
vannak az igazságtól. Látta, hogy Isten arra hívja őt, hogy hirdesse az Ő Igéjét
kompromisszum nélkül.
Torben néhány évig evangélistaként és gyülekezet plántálóként
dolgozott. Ma összejövetelei vannak Dánia-szerte és külföldön, ahol rengeteg
ember gyógyulását és szabadulását látja. Hat másik könyv szerzője, többször
szerepelt rádióban és TV-ben. Ezek mellett ő az alapítója ezeknek a dán
weboldalaknak: OplevJesus.dk és Mission.dk, valamint ezeknek az angol nyelvű
honlapoknak: TheLastReformation.com és TheLastreformationUSA.com.

