
A keresztyén élet alapja (Róm 12,1–2 alapján)

„...az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert
lesznek az emberek magukat szeretők,  pénzsóvárgók,
kérkedők, kevélyek, káromkodók, ...szeretet nélkül valók…,
kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak
erejét.” (2Tim 3,1–5)

A mottóul választott bibliaversekben olvasható leírás
döbbenetes. Az „utolsó időkhöz” képest „az utolsó napok”
kifejezés eleve ad egy korlátozó értelemben vett speciális
időmeghatározást, nevezetesen a Jézus Krisztus második
eljövetelét közvetlen megelőző időszak „napjait” értvén alat-
ta. Egyszer egy lelkész mondta bizonyságtételében: „Szemünk
láttára ment tönkre a természet, a társadalom, és ugyanez igaz
az emberi kapcsolatokra is, továbbá a vallásos életre is. Ez
annál is „kontrasztosabb” igazság, mivel a vallásosság egyféle
reneszánszát vélhetjük felfedezni napjainkban. Viszont evi-
dens igazság, hogy Pál apostol, illetve még pontosabban az ő
hátterében megnyilatkozó Szentlélek sohasem, tehát most sem
téveszt, amikor is félreérthetetlenül, félremagyarázás
lehetősége nélkül kétségtelenné teszi azt a tényt, hogy az utol-
só napokban feltörekvő vallásosság, vallási globalizáció,
világvallás stb. nem biblikus megalapozottságú lesz. Ennek
domináns jegyei a világias gondolkodásmód és életvitel. Azaz
az önszeretet, önzés, énközéppontúság, továbbá pénzszeretet,
pénzsóvárság, a két fő meghatározó attributuma lesz,
amelyekből a többi anomáliák, jellemhibák fognak
következni, melyeket az idézett versek tartalmaznak. Az a drá-
maian groteszk és bizarr ebben, hogy a versekben bennfoglalt
súlyosan negatív tipológia azokra jellemző, akiknél „megvan
a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét”. A
laodíceai üzenet (Jel 3,14–22) tanulsága is ezzel párhuzamos:
„Gazdag vagyok… semmire sincs szükségem…” Erre az isteni
válasz: „Te vagy a nyomorult, vak és szegény”. Az evangéli-
umok feljegyzéseiben Krisztus is hasonlóképpen nyilatkozik,
amikor így fogalmaz: „Mikor az Embernek Fia visszajön,
vajon talál-e hitet a földön?” A mai keresztyénségen belül
sajnos nem hangsúlyos tanítás a vigyázás, az éberség, a
felkészülés, aktív várakozás. A legtöbb esetben ezt a kérdést
azzal az egyszerű hivatkozással ütik el, hogy „nincs, és nem is
lehet semmi érdemünk az üdvösség elérésében”. Továbbá az,
hogy „az üdvösségünk elégséges bizonyítéka, ha van üdvbi-
zonyosságunk”. Ezzel a keresztyén frazeológia, az ún. kánaáni
nyelv emelkedett stílusban történő használatával nincs semmi
más baj, csak az, hogy az ezekben foglalt vélelmezett igazsá-
gokat a Biblia nem ismeri. Ezek körülbelül megfelelnek
annak, amit a Biblia több helyen is így idéz: „Békesség, biz-
tonság! Nem jön reátok veszedelem!”

Egyszer egy teológus ezt így mondta: „A hit bizonyítéka
az erkölcs.” Azaz a „Hogyan éljünk?” kérdése, az
engedelmesség kérdése. „Aki az én beszédeimet megtartja, az
szeret engem” – mondja az Úr, az uram-uramozókat pedig
nem ismeri. Tehát nem az „érdemszerzéshez”, hanem az
engedelmességhez, a parancsolatok, a küldetés betöltéséhez
szükséges az erkölcs, a méltó életvitel, a cselekedetek. Az
üdvbizonyosságból, illetve ennek tudatából sem logikailag,
sem bibliailag nem következik az üdvösség megléte, mint
ahogy például a szépség tudatából sem következik a szépség
stb. A bibliai „uram-uramozók”-nak is volt üdvösségtudatuk,
csakhogy az hamisnak bizonyult. 

A Krisztus visszajövetelére való felkészülés egyetlen
bibliai útja a megigazulás és a megszentelődés kiteljesedése,
teljességre jutása az életünkben.

„Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Isten irgalmasságára,
hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves
áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok maga-
tokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek
megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó,
kedves és tökéletes akarata.” (Róm 12,1–2 – Az idézetek a
Károli-fordítás szerint értendők.)

A gyakorlati keresztyén életről szól a Római levél
megigazulással és a predesztinációval kapcsolatos tanítása
mellett a harmadik nagy témája. Ez nem pusztán egy függelék
a Római levélben, hanem nagyon fontos szerepet tölt be. Akár
ha abból a szempontból vizsgáljuk, hogy Pál egy olyan
gyülekezetnek írta, amely gyülekezetet szeretett volna bevon-
ni a tervezett további missziómunkájába, akár pedig onnan,
hogy a Biblia a hit kérdéseit nem sorolja az elvont fogalmak
világába, hanem súlypontilag a gyakorlati életre fókuszálja.
Feltárta korábbiakban annak az elvi hátterét, hogy hogyan vál-
tozhat meg egy ember élete a hit általi megigazulás tanításá-
nak elfogadásával. Rámutatott továbbá arra, hogy mindennek
alapja az isteni gondviselés, az előre tervezés az ember javára.
Most pedig arra mutat rá, hogy a gyakorlati életet ez hogyan
érinti. Bizonyos gyakorlati kérdésekre nézve hogyan változik
meg az ember élete, aki végighalad a hit általi megigazulás
folyamatán. Hogyan formálja, formálhatja át Isten az emberi
életet, jó esetben…

„Kérlek azért titeket, atyámfiai” – ennek a kifejezésnek
önmagában is üzenetértéke van. A görög szövegben ez azt
jelenti, hogy valakit maga mellé ültetni, odahívni egy barátsá-
gos beszélgetésre. Kérlelni valamivel kapcsolatban a
viselkedésmódra, életmódra stb. nézve, inteni, bátorítani.
Mindezeket jelenti a kér szó. Amikor a Bibliában a feddés
vagy intés szót olvassuk, akkor ennek ez a jelentéstartalma.
Nem arról van szó, hogy fog egy pálcát és elkezdi verni,
hanem egy barátságos beszélgetés keretében kérlelni fogja
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valaminek a megtételére. Azt szeretnénk kiemelni mindebből:
odahívni, magához hívni, leültetni egy barátságos, bensőséges
beszélgetésre. Az apostol, amikor gyakorlati keresztyénségről
van szó, akkor nem küldi az embert. Nem elmond elveket,
hogy így kellene élni, és közben ez az ő életét nem érinti,
hanem odahívja őket, mintegy bemutatva, hogy lásd, ezt mi is
így tesszük. Máshol ez így hangzik, kérlek azért titeket, hogy
legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Nem elküldi az
embert, elétárva a mércét, hanem a személyes életpéldáján
keresztül kérleli a testvéreit, hallgatóit, kövessék őt, és jár-
janak vele együtt ezen az úton. Egészen más az, amikor vala-
ki olyan tanácsokat ad, amelyeket ő maga nem érint, ő maga
nem követ, és egészen más dolog valakit odahívni a személyes
életpéldán keresztül is, és így kérlelni az embert, hogy tegye
meg azt, ami az ember javára van.

Az Isten irgalmassága Pál tanításaiban
Pál apostol a Római levélben kifejtő módon, rendsze-

rezetten, ugyanakkor összegző módon is és nagyon
tömörítve kifejti, hogy milyen eszmei-logikai panelekből áll
össze az Isten irgalmasságának eszmerendszere bibliai
alapon. Teljes meggyőződésem, hogy a Bibliában, továbbá
Pál apostol tanításában megismerni, felfogni – nyilván-
valóan harmonizáltatva a többi párhuzamos bibliai résszel –
az itt szereplő isteni irgalmasság-eszmerendszert, gondo-
latvilágot, ez ismeretfilozófiailag jelenti egyben a lehető leg-
mélyebb létfelfogást és létmegértést, amire ember egyáltalán
eljuthat! Pál apostol nyomán a „most már tudom, kiben
hiszek” létmegértési szint ez.

„...az Istennek irgalmasságára” – Ez a kifejezés tehát
egy kulcsfogalom, egy  „főregiszter” a Bibliában, különösen
Pál tanításaiban. Azaz Pál apostol azért hív el, mert ő maga
megismerte Isten irgalmát. És amikor Pál megszólítja az
embereket, akkor általa egy olyan ember szólal meg, akinek
az életét végtelen módon áthatotta az Isten iránti hála. Az
élete végéig el volt telve, be volt töltve az Isten iránti hálával,
azzal a csodálattal, hogy miként lehet, hogy Isten hozzá leha-
jolt, aki üldözte a keresztyéneket, aki halálra adott embereket.
Isten azonban könyörült rajta, és nem vetett véget az
életének, hanem kegyelemben részesítette, sőt szolgájává
tette. Az apostol életét az az indíték határozta meg, hogy ő
szerette Krisztust azért az áldozatért, amit érte hozott, és az
volt a vágya, hogy meghálálja azt, hogy viszonozza az Isten
iránta tanúsított szeretetét. Ugyanerre hívja az embert, hogy
mi is kövessük ebben, hogy az Isten irgalmasságáért tegyük
azt, amit teszünk, hogy ami döntéseket hozunk, ami változás
történik életünkben, annak az alapja az Isten irgalmassága
legyen. Mire utal az apostol, amikor azt mondja, hogy az
Isten irgalmasságára kérlek? Milyen gondolatokat emelhet-
nénk ki a levél eddigi részeiből? Mi mindenben nyilatkozott
meg előttünk az Isten irgalma, miközben tanulmányoztuk a
levelet? 

1. A kegyelemidő: hogy egyáltalán élhetünk e földön,
hiszen „saját jogon” erre nem volna jogosultságunk, enélkül –
egy lelkész kifejezésével – „egy falat kenyér, egy korty víz
elfogyasztására” sem lenne jogunk.

A legelső gondolat, amit kiemelhetünk a levélből, hogy
Pál azzal kezdte a gondolatmenet kifejtését a hit általi

megigazulással kapcsolatban, hogy világossá tette, hogy min-
den ember bűnös, továbbá azt is, hogy az Isten haragja nyil-
vánvaló az emberi bűnnel szemben. Ugyanakkor rámutatott,
hogy az Isten mégis irgalommal fordult hozzá. Az emberi
bűnnel szemben kimutatja korlátozott mértékben a haragját,
de nem sújt le haraggal a bűnösre. Az Isten irgalma ebben
mutatkozik meg legelőször az ember iránt, hogy bár
megérdemelné azonnal, prompt az ítéletet, mert felelős az
Isten ítélőszéke előtt, ő mégis kegyelemidőt biztosít minden
ember számára az élethez, ahhoz hogy átgondolja, belátásra
jusson, és más döntéseket hozzon, hogy letérjen az önzés élet-
rendjéről és változtasson a gyakorlati magatartásán. Amikor
az Isten irgalmára utal az apostol, akkor legelőször erre az
irgalomra gondol, amely abban nyilatkozott meg, hogy az
Isten ahelyett, hogy lesújtott volna és végrehajtotta volna az
ítéletet, amelyet megígért, csak a bűnnel szemben mutatja ki
haragját. Kegyelmet biztosít, függetlenül attól, hogy az ember
hisz benne vagy nem, tiszteli őt vagy sem. Azért élhet az
ember, mert Isten az ő szeretetéből fakadóan megváltásról
gondos-kodott, és nem tulajdonítja az embereknek a bűneiket,
hanem félretette azokat, ahogyan a harmadik fejezetben fogal-
mazta meg az apostol. Az Isten időszakosan félretette
(pareszisz – Róm 3,25) – nem elnézte, nem mellőzte – a
bűnöket, és segítséget ajánl fel minden egyes embernek ahhoz,
hogy emberi életet éljen.

2. Az örök élet kegyelmi ajándéka
Az 5. fejezetben azt emelte ki az apostol, hogy amit

Ádámban elvesztett az ember, azt Krisztusban visszanyerte.
Ez is az irgalom megnyilatkozása. Igaz, hogy atyáink
hiábavaló életét örököltük, de minden ember elnyerheti a
lehetőségét annak, hogy az örök élet reménységével éljen, és
azzal fejezze be az élettét. Minden ember számára biztosítja az
örök élet lehetőségét. Amit Ádám elveszített, azt Krisztus
visszaszerezte az ember számára, és ugyanilyen eséllyel indul
el minden egyes ember, az Isten kegyelmének köszönhetően,
hiszen Krisztus személyre szabott terveket készített, és sze-
mélyre szabja a mércét is, hogy ki mennyi lehetőséget kapott
a jó megismerésére. Ezt fogja majd megvizsgálni, s ennek
fényében ítéli meg az életeket.

3. Igazságot tulajdonít az embernek, és a bűnt nem
számítja be az ember hite alapján 

A 4–5. fejezetben arról tanít az apostol, hogy ha az
ember hit által elfogadja az Isten által felkínált kegyelmet, és
mivel önmagában nem tudja jóvátenni a bűnt, azért az Isten
helyettes áldozatról gondoskodott a számára. És elfogadja azt
az emberileg megalázó tényt, hogy nem a saját érdeméért,
hanem kegyelemből, ajándékképpen nyeri el az üdvösséget, az
igazságot. És amikor az ember elfogadja, akkor Isten már úgy
tekint reá, mintha soha nem vétkezett volna. Nem számítja az
embernek azt, amit tett, hanem neki számítja Krisztus
igazságát, mintha soha nem vétkezett volna.

4. Az ember ezáltal közvetlenül járulhat a kegyelem
királyi székéhez, a mennyei Atyához

Az irgalmasságához tartozik az is, hogy ebből fakadóan
az ember bátran mehet a kegyelem királyi székéhez, mint
gyermek kérheti az Istent abban a bizonyosságban, hogy
meghallgatja kéréseit. Egy dologban biztos lehet: az Isten



vágyva vágyik arra, hogy segítsen, hiszen szereti az embert.
Úgy mehet a kegyelem királyi székéhez, mintha soha nem
vétkezett volna. Azzal a bizalommal kérhet, mint az Isten
gyermeke, aki tudja, hogy az Atya szereti őt, és meghallgatás-
ra találnak kérései. 

5. Az Isten mindenről gondoskodott, ami az ember
megváltozásához szükséges

A továbbiakban azt teszi nyilvánvalóvá az apostol, hogy
az Isten mindenről gondoskodott, ami arra való, hogy megvál-
tozhassunk. Az Isten munkálja a változást, az akarást is
szeretetének bemutatása által. Ha valaki szemléli Krisztust a
kereszten, és az Isten szeretetét, akkor az az ember egyszerűen
nem tud tovább élni a bűnben, hanem készteti valami
leírhatatlanul hatalmas vonzással az Isten szeretete, hogy más
döntést hozzon, hogy ne magáért éljen, hanem odaszánja
magát az Isten követésére.

Az Isten munkálja az akarást és az erőt is az
engedelmességhez. Ez sem az ember érdeme, ez is az Isten
irgalmasságából van. A Szentlélek erejéről és hatalmáról van
itt szó.

6. Az Isten előre tervezése
A predesztináció az Isten kegyelmének megnyil-

vánulása. A koronát tette rá az apostol azzal, hogy leírta, hogy
mindez a folyamat, ez a munkálkodás az emberért nem
véletlenszerű, hanem az Isten megalapozott terveire épül.
Nem az ember érdeme, ha megtalálja az Istent, hanem az Isten
keresi az embert, és ő munkálkodik érte. Nem az ember
érdeme, hogyha végül teljesen megváltozik az élete, hanem az
Isten türelmes munkájának köszönhető, aki nem adja fel,
hanem újra és újra megkeresi az embert. Olyan élethely-
zetekbe helyezi, ahol lehetősége van az embernek elgondol-
kozni, megismerni Isten szeretetét, lehetősége van döntéseket
hozni, és az ember üdvössége bizonyossá válik az isteni ter-
vezés nyomán, tehát nem bizonytalan ennek a folyamatnak a
végkimenetele. Mindezt az Isten irgalomból teszi. Jákób és
Ézsau történetének végiggondolása alapján Isten nem aszerint
ítél, hogy az ember mit cselekszik. Nem származás, sem val-
lási hovatartozás nyomán, sem cselekedet, hanem előre
ismerése alapján. Amikor látja az ember szívében a vágyat, és
munkálkodik azért, hogy ez a vágy szilárd döntéssé
érlelődjön. Ha Isten ezt nem tenné, akkor senki sem
üdvözülne. Ha ezt nem tenné, akkor senkit sem tudna elhívni.
Isten irgalmában a cselekedetek és az indítékok mögé néz, és
meglátja az embert, akiben megvan a vágy, készség, sőt
áldozatot, nehézséget vállal, hogy más emberré legyen. Isten
végtelen bölcsességében azért munkálkodik, hogy mindez
végbemenjen. Amikor Pál azt mondja, hogy „Kérlek ben-
neteket az Isten irgalmasságára”, akkor ez a gondolatmenet,
ez az eszmerendszer áll e mögött a kérés mögött.  

Kérlek titeket az Istennek irgalmasságáért, aki áldozatot
hozott az üdvösségetekért, aki személyes szeretettel szeret
benneteket, aki terveket készített és aki ezeket a terveket élet-
ben tartja és folyton felülvizsgálja, életbe lépteti aktuális pont-
jaikat, és ezáltal segítségül van az embernek. Kérlek, ezért a
szeretetért, ami megnyilatkozik az Isten gondviselésében.
Kérlek a megváltói munkájáért. „Szánjátok oda a ti testeiteket
élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos
tiszteleteteket…” Ha az ember meglátja, hogy Isten mennyire

szereti és milyen szeretettel fordul hozzá, akkor felkiált, hogy
„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk… és Kicsoda szakaszt
el minket a Krisztus szerelmétől!” Akkor az ember eljut oda,
hogy elgondolkozik azon, lehet-e válasz nélkül hagyni ezt az
isteni szeretetet. Lehet-e közömbösnek lenni és továbbmenni,
semmibe venni azt, amit Isten az emberért tett. Az ember érzi
a lelke mélyén, hogy ez nem lehetséges, ehhez el kell felejt-
kezni az Isten szeretetétéről, hogy nyugodtan tudjon abban az
életben tovább élni, abban, ami az életet pusztítja, a bűnben.
Pál apostol erre az alapra hivatkozva kéri, hogy az ember gon-
dolja át az Isten szeretetét, és utána hozzon egy döntést, és
szánja oda magát az Isten követésére élő áldozatként.

Hadd emeljük ki, hogy nagyon fontos gondolatot
érthetünk meg abból, ahogyan Pál apostol bevezeti a keresz-
tyén életgyakorlatot! Isten nem formai engedelmességet kér.
Isten a legmagasabb rendű indítékból, a szeretetből fakadó
odaszánást kéri az embertől. Teljesen odaadta magát az
emberért, ezért joggal igényli, hogy az ember is teljesen adja
oda magát neki, fenntartás nélkül. Amikor gyakorlati
kérdések kerülnek elő az életmódra, küzdelmekre, maga-
tartásbeli dolgokra nézve, akkor az ember hajlamos eljutni
arra, hogy „szabad, nem szabad” kategóriákban gondolkoz-
zon a keresztyénségről. Nekem szabad ezt tennem, de nem
szabad azt tennem. Ilyenkor fontos visszamenni a gyö-
kerekig, és feltenni a kérdést: Miért is élek úgy, ahogyan
élek? Az apostol a gyökérre irányítja rá a figyelmet. Ez nem
a „szabad vagy a nem szabad” kérdés körébe tartozik. A
gyakorlati keresztyénségben igen sekélyesen vagyunk még,
ha azt nézzük, hogy mit szabad, mit nem. Miért él úgy az
ember, ahogyan él? Ez a gyökérkérdés. Pál azt mondja, hogy
az „Isten irgalmasságáért”, a legmélyebb létmegértés szint-
jén megértettem az Isten szeretetét, és méltóképpen
szeretnék reá válaszolni. Minden ember életében, aki megis-
meri a Biblia gyakorlati tanításait, akár arra nézve, hogy
milyen életmódot éljen, vagy hogyan használja fel az idejét,
hogyan használja fel anyagi javait, minden ember életében
próbálkozik az ember ellensége, a sátán kialakítani egy
olyan érzületet, hogy „Hát már ezt sem szabad? Ezt sem
tehetem meg?” A gyakorlati dolgok a szabad nem szabad
kategóriákba tartozzanak, legyen egy merev gondolkozása
az embernek, és tűnjön el az, hogy miért él úgy az ember,
ahogy él. Pál pedig azt mondja, hogy mielőtt bármilyen
gyakorlati dologról beszélünk, akár arról, hogy a
gyülekezetben hogy éljen az ember, akár arról, hogy az
ellenségeit miként szeresse, azt kéri, hogy mindig menjünk
vissza a gyökérig. Lássuk meg, hogy a gyökérnél az Isten
irántunk való szeretete van! Amikor az ember kezdi úgy
érezni, hogy „hát már ezt sem szabad tennem!”, akkor álljon
meg, és tegye fel magának a kérdést, miért jár ezen az úton,
és menjen le a gyökeréig! A gyökerénél Krisztus keresztál-
dozatát fogja találni, és ekkor az egyetlen logikus válasz:
azért nem a magam kívánsága szerint élem az életemet, és
nem a magam esze szerint járok, mert Krisztus odaadta az
életét értem, és azt kéri, hogy higgyem el, hogy nem a saját
utam lesz az üdvösségre vezető, hanem az Isten útja.
Jegyezzük meg és idézzük fel életünkben, amikor ide
kerülünk! Újra és újra tegyük fel a kérdést, hogy miért élünk
úgy, ahogyan élünk! Mi az indítékunk erre? Pál azt mondja,
hogy a keresztyén élet alapja az Isten irgalmasságának
megértése és befogadása, mely egy radikális döntéshez
vezeti az embert:
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„..szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek
kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket!” Először
szeretném kiemelni „az okos tisztelet” kifejezést. Úgy
hangzik a görögben, hogy mint a ti logikus isten-
tiszteleteteket. A logikus szó a helyénvaló, mert a logika
követeli meg az embertől, hogy erre a szeretetre így vála-
szoljon, egy logikus magatartással. Az pedig illogikus, értel-
metlen, amikor megérti az ember, hogy mi forog kockán, mit
adott érte Isten, és ennek ellenére teljesen logikátlanul hátat
fordít, és azt mondja: köszönöm, ez mégsem érdekel. Amikor
megérti Isten iránta való szeretetét, irgalmát, akkor a logikus
magatartás az ember részéről, hogy erre pozitívan válaszol.
Amiként Krisztus odaszánta magát áldozatul az emberért,
úgy szánja oda magát az ember vi-szonzásképpen az
Istennek, mert ez az egyetlen méltó és logikus válasz az
ember részéről. Mivel azt értettem meg, hogy a saját utam, a
saját kívánságom követése, a saját vágyaim kielégítése a
halálba vezető út. Isten erről az útról kíván kiszabadítani, és
nem tudott kisebb áron kiszabadítani, mint hogy az életét
odaadja. Erre egyetlenegy logikus válasz van, hogy én vi-
szont letérek arról az útról, amelyen járok. Helyette rálépek
arra, amit Isten kér, odaszánom magam Istennek viszont-
áldozatként.

Az, hogy „szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és
Istennek tetsző áldozatul”, az ószövetségi áldozati rendszerre
mutat vissza. A szánjátok oda kifejezést így is lehet mondani,
hogy „állítsátok oda”. Amikor az áldozati állatot odavezették
az ószövetségi templomhoz, odaállították az Isten színe elé,
mielőtt bemutatták áldozatul. Ugyanez a kifejezés van itt is,
hogy álljon oda az ember az Isten színe elé, és szánja oda
magát Istennek válaszképpen. 

Az a kifejezés, hogy élő, szent és Istennek kedves,
tetsző áldozat, megint az ószövetségi rendre mutató kife-
jezés. Egyetlen áldozatot hadd emeljünk ki! Volt egy áldozat,
amelyet önkéntesen is lehetett bemutatni. Nem volt kötelező,
hanem az ember szabadon eldönthette, hogy kívánja-e bemu-
tatni. Ez az áldozat az egészen égő áldozat volt. Az egészen
égő áldozat két dolgot fejezett ki. Ha valaki szeretne ezzel
kicsit közelebbről megismerkedni, akkor ajánljuk Mózes
harmadik könyvének tanulmányozását. Másrészt pedig „Az
ószövetségi szentély és az evangélium” című könyvet. Ez a
könyv végigtekinti az ószövetségi áldozati rendszert az
evangélium fényében, és beazonosítja, hogy hogyan mutatott
az áldozati rendtartás Jézus Krisztusra. Két dolgot fejezett ki.
Az egyik, hogy Krisztus egészen odaadta magát értünk.
Akkor, amikor Jézus Krisztus eljött a földre, letette hatalmát,
az isteni létformáját és emberré lett. Ez az isteni létformáról
való – Hamvas Béla kifejezésével – végtelen létlefokozás,
letranszformálás parányi, porszem méretű, esendő emberré:
a korlátolt emberi agy számára is szinte fölfoghatatlan tudni-
illik, hogy mit is jelent ez. Másodjára ugyanúgy szinte
felfoghatatlan a golgotai kereszthalál, a helyettes áldozat-
hozatal, illetve az e mögött álló isteni szeretet. Jézus a
kereszten meghalt, és az utolsó szavai így hangzottak:
„Atyám, a te kezedbe teszem le az életemet.” Jézusnak joga
lett volna bármikor eldönteni, hogy visszamegy az Atyához.
Nem elvette tőle az Atya az életét, hanem ő önként tette le az
Atya kezébe. Halála előtt egy hatalmas horderejű mondatot
mondott ki: „Atyám a te kezedbe teszem az életemet.” Jézus
végleg eldöntötte, hogy teljességgel odaadja magát a bűnért
való áldozatra, és nem volt hatalmában visszajönni a sírból.

Az Atyára volt utalva, hogy feltámadjon. Jézus úgy halt meg
a kereszten, hogy az Atya haragját érezte, az Istennek a
bűnnel szembeni gyűlöletét kellett átélnie. És közben arról
az életről úgy vélekedett, amely a sajátja volt, amelyről ren-
delkezhetett, és még ott is leszállhatott volna, és mondhatta
volna, hogy az ember viselje bűne büntetését, én vissza-
megyek. Ehelyett Jézus ott és olyan körülmények között
mondta, hogy én leteszem az életemet az emberért. Utána
meghalt a második halálnak a lelki szenvedését átélve, és
meghalt úgy, hogy egyedül az Atya ígérete szólt arról, hogy
„szenvedése folytán látni fog, és sokakat megigazít”. De nem
magában volt a biztosíték, hogy vissza fog térni és fel fog
támadni, hanem teljesen kiszolgáltatta magát a halálnak, és
átadta magát áldozatul az emberért. Az egészen égő áldozat
tehát ezt fejezte ki egyik oldalon: ahogyan Krisztus teljesen
odaadta magát, úgy kellett ennek az áldozatnak is teljesen
elégni az oltáron, és abból nem ehettek meg semmit, és nem
maradhatott meg ennek semmi része. A másik oldala ennek
az áldozatnak, hogy amikor az ember önként bemutatta,
akkor azt fejezte ki, hogy ő hasonlóképpen teljesen az
Istennek kívánja odaszánni önmagát. Amiképpen teljes volt
Krisztus áldozata, amit érte hozott, ugyanilyen teljes az
odaszánás, amivel elfordult a saját útjától, saját életétől, és
odafordult az Istennek való engedelmességhez, az Isten
útjához. Ezt fejezi ki ez az ószövetségi kép, amire az apostol
emlékeztet. Az ember odaállítja életét, önmagát Isten színe
elé, mint viszontáldozatot, viszonozva az Isten szeretetét,
egyetlen logikus és méltó módon. Ezért mondta Jézus, hogy
az ember nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket
szereti, és a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, és az
egyiket gyűlöli. Az ember nem szolgálhat egyszerre
Krisztusnak és a világnak, mammonnak, önmagának. Ez
vagy-vagy kérdés az életben. Az Isten szeretetet kíván az
embertől, és nem áldozatot. Ezt is Jézus az ószövetségből
idézi vissza. Az Isten nem formai engedelmességet,
odaszánást kér az embertől. Az ember szívét, szeretetét, az
egész lelkét, lényét kéri, mert ő is ezt adta az embernek.
Ennél kevesebb az egyszerűen kevés, és nem méltó, nem
arányos arra az áldozatra, amit az Isten hozott. Az ember ezt
csak egy esetben tudja megtenni, ha először meglátja, hogy
az Isten mit tett érte. Ekkor logikussá válik, nem kell ma-
gyarázni neki, hanem magától értetődő és természetes lesz
neki, hogy ez a mérce a megváltozást illetően az ember
számára. 

Pál így jellemzi az ember méltó odaszánását, amely az
egyetlen logikus magatartás a részünkről: élő, szent és
Istennek tetsző áldozat. Az összes többi magatartás-repertoár
balgatagság és bolondság a Biblia nómenklatúrájában. Isten
nem azt kéri, hogy úgy adjuk fel életünket, hogy meghalunk,
hanem hogy az egész lényünket, élő valónkat szánjuk oda
neki. Azt kéri, hogy erőnk legjavát adjuk oda, és ne az legyen
az életünkben az istentisztelet, hogy ha jut idő, erő erre, akkor
tiszteljük az Istent is. Hanem azt kéri, hogy „Keressétek
először az Isten országát…”, hogy az ember első helyre tegye
az Istennel való kapcsolatot. Ez élettől duzzadjon az ember
ereje, szeretete legyen benne. Az ószövetségi tanítás így fogal-
mazta meg, hogy az embertől a zsengét kérte Isten. Nem a
maradékot, hanem a zsengét, legjavát, legelejét, élő áldozatot.
Vajon az ember életében levő Istenhez fordulás az egy forma,
amely monoton módon ismétlődik, vagy pedig egy élő kap-
csolat vele? Isten nem formai áldozatot kér az embertől. Az



ember, ahogyan Pál az 1Kor 13. fejezetében fogalmaz, odaad-
hatja a vagyonát, felétetheti, testét tűzre adhatja, de ha szeretet
nincsen benne, akkor annak semmi értéke nincs. Az odaszánás
is, ha élő lesz, nem elégszik meg formai istentiszteletekkel,
nem kipipálandó a sok feladat között, hogy megnyugtassa a
lelkiismeretet: azért én az Istent is tisztelem, hanem keresem
őt, és az első helyre teszem életemben, mert az Isten szeretete
erre indít. 

Élő és szent. A második dolog, amit erre a kifejezésre
használ, erre az áldozatra: szent. A szent szó a Bibliában azt
jelenti, hogy Isten számára elkülönített, tiszta. Isten tisztelete
céljára elkülönített, amikor az emberi élettel összefüggésben
használja, azt fejezi ki, hogy az ember elfordul a bűn útjától,
nem köt kompromisszumot, nem alkuszik meg a bűnnel,
hanem odafordul az Istenhez, és teljesen elkülöníti magát a
bűntől. Így mondja Ézsaiás próféta könyve: „Bűnt és
ünneplést el nem szenvedhetek.” (Ézs 1,13) Isten úgy minősíti
azt a magatartást, amikor az ember tiszteli őt, de lényegében
az önzés útján jár tovább: „nem kérem tőletek”. Nem kérem
azt, hogy tapossátok a pitvart, hogy itt legyetek, bűnt és
ünneplést el nem szenvedhetek. Élő, szent és az Istennek tetsző
áldozatot, azt kérek! Benne van az a gondolat, amit a másik
versben részletesebben kifejt. Nem én döntöm el, hogy mi az,
ami Istennek tetszik, hanem meghallgatom őt, hogy mi az, ami
neki tetszik! 

A Kain és Ábel áldozata közötti különbség lényeges. Az
Istennek való engedelmességnek igénye van ebben a történet-
ben.

Mal 1,8-ban olvasható: Vajon az ember vihet-e áldoza-
tul vakot és sántát? „Ha vakot hoztok áldozatul: nem bűn-e
az? Vagy ha sántát hoztok és bénát: nem bűn-e az? Vidd csak
azt a te fejedelmednek: vajon kedvvel fogad-e téged? Avagy
reád tekint-e? Azt mondja a Seregeknek Ura.” Van egy emberi
mérce: vajon azt a lelkesedést, odaszánást és buzgalmat a
munkahelyi főnökömnek is ki merném mutatni? Elfogadná,
kedvesen fogadná? Itt mennyivel nagyobb Lényről van szó.
Az ember meggondolja, hogy mivel megy a fejedelmek elé. Itt
a fejedelmek Fejedelméről van szó. Az Istennek áldozatul élő,
szent és Istennek tetsző, kedvességet találó áldozatként kéri a
testeinket, személyiségünket. 

Pál nem egyszerűen azt mondja, hogy szánjátok oda
magatokat, hanem hogy szánjátok oda a ti testeiteket. Az
ember a lelki életben hajlamos arra, hogy nagy szavakat
mondjon, nagy lelkesedést tanúsítson, és amikor szembe kerül
azzal, hogy most engedelmeskedni fog-e, akkor a maga útján
jár tovább. Ennek ott van jelentősége, amikor Pál nem egy-
szerűen azt mondja, hogy szánjátok oda magatokat, hanem
kihangsúlyozza, hogy a ti testeiteket. A gyakorlati élet
legkisebb dolgaiban is engedelmeskedtek az Istennek? Nem
nagy lelkesedésről, érzelmi átélésről beszél, hanem aki testben
éli meg életét, gyakorlati megnyilatkozásaiban, a legegy-
szerűbb hétköznapi dolgaiban, szokásaiban is legyen az Isten
gyermeke ezen a világon. Annak a tudatában éljen, hogy
egészen égő áldozatul adta életét az Istennek. 

„És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változza-
tok a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok,
hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata.” – Ebben a
második versben már a gyakorlatra tér át, hogy mit jelent az
értelmes odaszánás az Isten tiszteletére viszontáldozatként. 

Nagyon érdekes a görög szöveg abból a szempontból,
hogy ebben a versben kétféle formálódásról, mechanizmusról,
személyiségváltozásról van szó. A „ne szabjátok” kifejezés-
nek a gyökere a séma, szkéma szó, ami tervet, vázlatot jelent.
Nekünk a szabásminta juthat eszünkbe, amikor a minta ott
van, és körülrajzolják, aztán körülvágják az anyagot. Van egy
minta, és ami eltér ettől, kilóg, azt lenyisszantják. A másik
típusú átformálódás, amikor azt mondja az apostol, hogy „vál-
tozzatok el”. A görög szövegben a metamorfózis szerepel, az
átformálódás, átalakulás kifejezés. A gyökere: alakítani, for-
mába önteni, megformázni valamit. Ebben a képben pedig az
van, hogy például a vasat szeretnénk átalakítani. Verhetjük,
bizonyos fokig fog is változni, de ahhoz föl kell izzítani, meg
kell olvasztani és egy öntőformába kell beleönteni. Akkor
felveszi annak formáját. Egyébként nem veszi fel a formát
tökéletesen. Vagy a viasz, amit fel kell melegíteni, és amikor
felmelegítették, akkor belenyomják a pecsétet, nem hirte-
lenkedve, egy mozdulattal, rajta tartva, akkor felveszi a pecsét
formáját. Tehát kétféle változás és kétféle út lehetséges,
amiről az apostol beszél. A világ sémát ad, egy „szabás-
mintát”, és azt mondja, hogy tagolódj be, legyél ilyenné. Isten
nem egy formát ad, amit körül kell vágni. Ettől többet kér, azt,
hogy melegedjen fel az ember, és legyen képlékennyé, for-
málhatóvá, és formálódjon át Krisztus mintájára. Az
öntőformába képlékeny viaszként kerüljön bele az élete, és
vegye fel az öntőforma alakját. Melyik változást követjük az
életben? A világnak van egy nagyon határozott igénye arra,
hogy a sémát vegyük fel, és ne lógjunk ki. Általában az
emberek nagyon nehezen tűrik a másságot. Nagyon könnyen
kialakul egyfajta gyűlölet, kiközösítés, lenézés, ha valaki más,
mint a megszokott séma. Csupán arról beszélünk, hogy van
valami, amit megszoktunk, és ha attól valaki eltér, az (1) min-
imum furcsa, (2) kicsit rosszabb esetben elkülönülünk tőle, (3)
még rosszabb esetben ellenségnek kiáltjuk ki, (4) és legrossz-
abb esetben nekiesünk, és bántjuk is. Így működik ez a mech-
anizmus. A világnak nem igénye és a sátánnak sem, hogy az
ember teljes mértékben azonosuljon vele. Neki elég, ha az
ember nem lóg ki, alkalmazkodik, igazodik, beáll a sorba.
Gondolkozhat az ember másképpen, de a lényeg, hogy lépjen
együtt a többiekkel, haladjon ugyanazon az úton, ahogyan
mások.

A Jelenések könyve beszél az „utolsó idők” kapcsán
kétféle pecsétről. Az egyiket a „fenevad bélyegének” nevezi,
a másikat pedig Isten pecsétjének. Érdekes, hogy a kifejezés
formájában is különbözik egymástól. Azt látjuk, hogy a
„fenevad bélyegét” az emberek kezére teszik. Az Isten pe-
csétje pedig az emberek homlokára kerül. A fenevad bélyege
kerülhet az ember homlokára, vagy – döntően – a kezére. A
sátán nem igényli, hogy a gondolkozásban azonosuljunk vele.
Nem igényli, hogy mi rosszak akarjunk lenni. Csak azt kéri,
hogy a gyakorlati cselekedeteinkben ne térjünk el a többiektől.
Hogy a cselekedeteinkben legyünk önzőek, kövessük azt a
„szabásmintát”, amit ő adott nekünk. Viszont ha nem követik,
akkor gyűlölni fog, és gyűlöletet fog kelteni az emberekben.
Ha az ember meg akar menekülni ettől, akkor a „szabás-
minta”-változás útját fogja követni, azaz beáll a sorba, és nem
fog az árral szemben haladni.

Az efézusi levélben az apostol azt mondja, hogy „titeket
is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűnei-
tek miatt. Amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint,
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a levegőbeli hatalmasságok szerint, ama lélek szerint, mely
most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között for-
golódtunk egykor mi is a mi testünk kívánságaiban, cse-
lekedve a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet
szerint harag fiai voltunk, mint egyebek is.” Elmondja itt,
hogy mi a világ sémája. 1. A világ „folyása” szerint. Ez az
egyik indíték, indulat, ami ott van az emberben. Ahogyan a
szomszéd, a többiek cselekszenek. Meg is kérdezik, hogy mi
itt a szokás, mit kell tenni? 2. A levegőbeli hatalmasságok
szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban
munkálkodik. Közvetlen késztetések, rosszra késztetések az
életben. 3. A harmadik: mindnyájan forgolódtunk testünk
kívánságaiban. A megromlott emberi természet jön
késztetésekkel. Nem mindig kell kívülről jönni, és rosszra
csábítani az embert, van az ember szívében is elég gonosz
indulat! 4. Cselekedve a test és a gondolatok indulatát. Az
ember még ideológiát is gyárt ahhoz, hogy a „rossz miért jó”,
és miért kell úgy élni az embernek. Kb. ez a „szabásminta”,
amit elénk állít a világ, és igényli az embertől. Ez az egyik vál-
tozási lehetőség.

Az emberben hatalmas készség van arra, hogy ne lógjon
ki, hogy hasonuljon, hogy elkerüljön konfliktusokat. Ez a ter-
mészetünkbe van oltva. Ennek az odaszánásnak a lényege,
hogy az ember ezt felismerje, és hogy nagyon sokszor igazod-
jon, és így ne lógjon ki a sorból. Ezt nevezik még szocializá-
ciónak is (lásd 1., 2., 3. pontok alatt). Ugyanakkor Pál azt
mondja, hogy „csínján” bánjunk ezzel a szocializációval, és
ne szabjuk magunkat a világhoz, ne kövessük ezt a gondol-
kodásmódot. Helyette változzatok el az elmétek megújulása
által. Itt viszont ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen,
szóba kell állni az (1) „összetöretéssel,”, a (2) „felforrósítás-
sal”, és csak ezt követheti az (3) „öntőformába való öntés”.
Lásd az aranyművesmester munkája. E kettő nélkül nem
megy. Hiábavaló próbálkozás. Valódi változás az ember
életében: az alázatból összetöretés és a szeretetből felfor-
rósítás. Az embernek el kell jutni oda, hogy megalázza magát
Isten előtt, és el kell jutnia oda, hogy bizony össze kell törni a
rosszat. Össze kell törni, és fel kell forrósítani, hogy külön-
választhassa a nemesfémet, és a salakot. Ide lehetne idézni az
ötvös munkáját, ami szintén megtalálható a Bibliában, aki újra
és újra felhevíti az aranyat, és különválasztja a salakot a
nemesfémtől, egészen addig, amíg visszatükrözi az ötvös
képét, ekkor teljesen tiszta (lásd megigazulás,
megszentelődés). Valami ilyesmi kép a metamorfózis, amit Pál
itt használ. Ahhoz, hogy ez az Isten szerinti változás
megtörténjen, el kell fogadnunk az összetöretést az
életünkben. El kell fogadnunk a nehézségeket, megpróbáltatá-
sokat. Ahogy a Példabeszédek könyve fogalmaz: „A kékek, a
sebek, a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt”
(Péld 20,30). Ez is hozzátartozik az átformálódáshoz. Az is,
hogy az Isten szeretne „felmelegíteni” az ő szeretetével. Az
egész lényünket „át akarja itatni” irgalmának tapasztalatával.
Döntő annak meglátása, hogy ő mennyire szeret bennünket.
Ez melegítsen fel és tegyen formálhatóvá bennünket! Ha ez
hiányzik, akkor lényegileg nem vagyunk formálhatóak. Az
embert egyedül a szeretet tapasztalata képes átformálni, és
Isten szeretetének befogadása képes olyan változást elindítani,
ami ténylegesen lényegi változást eredményez, mely által
felveszi az öntőforma mintáját, és hozzáhasonul Krisztus
mintájához, és így tényleges változás történik életében. 

Az ember jó esetben fogadja el a nehézségeket, és gon-
dolkodjon el az Isten szeretetéről, itassa át, járja át az Isten
szeretetének a „melege”! Mert egyedül így tud megváltozni a
gondolkodásának megújulását követően. Az emberi gondol-
kodás megújulása szükséges, tehát innen indul ki az tényle-
ges megújulás. Amikor az ember rájön arra, hogy nem jó az az
út, amin jár, és más úton kell járnia. Meg kell változnia a gon-
dolkodásmenetnek, mintegy új mintát, új sémát kell felvennie
a gondolkozásának. Ennek a gondolkodásmód-változásnak a
lényegét fogalmazza meg Pál apostol a Róm 12,2. versének
végén: 

„Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy
megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes
akarata.”

Azaz egyáltalán nem evidens igazság Isten akarata! Az
emberi elme megújulásának hiányában a lehetősége sincs meg
annak, hogy Isten akaratáról, annak lényegéről beszéljünk. A
változásnak tehát a gondolkozásból, illetve annak radikális
megújulásából kell kiindulnia. Isten tiszteletben tartja az
ember lényét, személyiségét, nem fogja beleegyezése nélkül
„lemetszegetni” a rosszat az életünkről. Nem egy „szabás-
mintát” követve alakítja át az életünket. Azt kéri, hogy értsük
meg a szándékát, lényét, eljárását, és megértve az ő akaratát,
szánjuk oda magunkat a követésére. Ez egy radikális változás
az ember életében. Láttuk, hogy az ember a bűn útját járva
milyen sémákat követ a gondolkodásában. A világ folyása, a
megszokott dolgok követése, továbbá vannak kifejezetten
sátáni késztetések  az emberek életében, van a test kívánságá-
nak kielégítése, és van a test és a megromlott gondolkozás
kölcsönös együttmunkálkodása. Az Ef 5,15.17-ben írja Pál:
„Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok,
nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Annakokáért ne
legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak
akaratja.” A gondolkozásmegváltozás lényege, hogy kérdéssé
legyen számomra, hogy miért járok úgy, ahogyan járok. Itt
kell a gyökérnek megváltoznia. Eleddig prioritás volt, hogy

Az ötvös munkája.
Összetöri, felizzítja az aranyércet, hogy különválaszthassa a

nemesfémet és a salakot



mi az én akaratom, mi az én kívánságom, anyagi érdekem, mi
az, ami nekem jólesik. Mindent ebből a nézőpontból néz az
ember. Hihetetlenül önző a mi nézőpontunk! Sokszor raj-
takaphatjuk magunkat, hogy szinte képtelenek vagyunk mások
nézőpontjából megvizsgálni egy kérdést. Ösztönösen a saját
nézőpontunkból indulunk ki. Az apostol szerint pedig – bibli-
ailag – pozitív esetben egy más nézőpont kerül az első helyre
az életünkben: Mi az Isten gondolata, akarata ebben a kérdés-
ben? Mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata? Ha a gondol-
kozásban ez az indíték, szemléletmód és nézőpont nem vál-
tozik meg, akkor lényegében nem történik változás az ember
életében. Akkor lehet, hogy kap az ember egy „vallásos kül-
színt”, ugyanakkor, a nézőpontja továbbra is az, hogy mi az,
ami nekem jólesik. Mi az, ami nekem kényelmes és az
érdekeimet szolgálja. Ezzel szemben aminek meg kell való-
sulnia – az emberi gondolkozásban gyökeret kell vernie –, az,
hogy mi az Isten akarata. Nemcsak hogy gyökeret verjen,
hanem hogy első helyre is kerüljön: „Mi az Isten jó, kedves,
tökéletes akarata”.

Az Ószövetség így teszi fel a kérdést: „Minden te útaid-
ban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útaidat.” (Péld 3,6)
Minden dologban nézve szükséges feltenni a kérdést: Mi az
Isten akarata? A legapróbbtól a legnagyobbakig. A keresztyén
embert az jellemzi, hogy gondolkodása ráállt erre a nézőpont-
ra, erre a gondolatmenetre. A legelső kérdés, amit átgondol,
nem az, hogy megéri-e ez nekem, vagy nem éri meg. Hanem
mit mond az Isten erről, mi az ő gondolata, akarata ebben a
kérdésben? Ez a gondolkodásmód jellemzi a keresztyént
életében. Ha ez hiányzik, akkor még mindig a világ sémája
szerint gondolkozik, mert az önzésnek sémája az: Mi jó
nekem? Ehhez össze kell töretnünk, énünknek le kell kerülnie
a trónról, hogy az Isten kerüljön oda, és hogy az a gondol-
kodásmód váljon természetessé, mint a lélegzetvétel, hogy mit
akar Isten ebben a helyzetben.

Szeretnénk kiemelni Pál szavait. Nem akármilyen
szempont az, amit folyton szem előtt kell tartanunk, hanem
jelesül azt, hogy „mi az Isten jó, kedves és teljes, illetve
tökéletes akarata?” Amit Isten az embernek akar, az mind jó,
kedves és tökéletes. Tehát az apostol azt mondja, hogy el kell

jutnunk a Krisztus áldozatát szemlélve arra a gondolkozásra,
hogy én nem a saját elgondolásomat követem, és nem azt tar-
tom mérvadónak, hanem komolyan keresem és követem, mi
az Isten akarata. Erre abból a kiindulásból jut el az ember,
hogy megérti, hogy ami az Isten akarata, az a legjobb, és
nincs mit hozzátenni, az tökéletes, teljes, kedves, jó. Ehhez
bizalom kell Isten iránt. Nagyon sok ember amikor találkozik
Isten gondolatával és azzal, hogy ne magának éljen, hanem
Istennek, ne a maga akaratát keresse, hanem az Istenét, akkor
felhorkan, és azt mondja: és miért lesz az nekem jó? Ez nem
lesz nehéz? De hol leszek én? És mi lesz a személyiségem-
mel? – és egyáltalán! Csak az az ember tud eljutni arra, hogy
teljes szívből, őszintén mondja: legyen meg a te akaratod,
aki úgy ismeri meg Istent, mint bizalomra méltó Lényt.
Olyannak, aki soha rosszat nem akar, még ha valamit visz-
szatart is az embertől, nem azért tartja vissza, mert
önkényeskedik, hanem mert lát valamit „hosszmetszetileg”,
ami nem tesz jót az embernek. El kell jutni a bizalomnak arra
a felismerésére, hogy Isten mindent bölcsen cselekszik, és
Isten bizalomra méltó, szeret minket, nem akar rosszat
nekünk!

„Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgal-
masságára.” Ezzel bezárul a kör. Újra és újra ehhez a gondo-
lathoz térünk vissza. A hívő életnek, gondolkozásnak a
gyökere megérteni az Isten ember iránti szeretetét. Aki ezt
megértette, az tud eljutni erre a bizalomteljes gondolkozásra,
hogy kész vagyok lemondani a saját nézőpontomról, mert
tudom, hogy Isten gondot visel rólam és érdekeimről. Nem
kell emiatt aggódnom. Megértem, hogy amit Isten mond, az
nekem a legjobb, amit Isten tőlem kér, az az én javamat szol-
gálja. Isten tervei, akarata, amit eltervezett életem felől, értel-
met ad az életemnek, ezzel tudom betölteni helyemet, rendel-
tetésemet ezen a világon. És eljuthat az ember oda, hogy
„felmelegszik” annyira, a szeretettől átitatódik annyira, hogy
valóban formálhatóvá válik élete Isten által. Amikor Isten azt
mondja például az életmódunk vagy az emberi kapcsolataink
terén, hogy ezt tedd, és ezt ne tedd, akkor az ember bizalom-
mal tudja elfogadni Isten kezéből, és nem kényszerként éli
meg többé nem a „szabad, nem szabad” kategóriaként, hanem
az Isten jó, tökéletes akarataként, értelmesen együtt haladva a
meglátott világossággal, Isten akaratával. Ez az alapja a
gyakorlati keresztyén életnek. Ha ez az alap hiányzik, akkor
nem érdemes továbbmenni, semmilyen gyakorlati kérdésről
nem érdemes tovább beszélni. Szolgai engedelmességnek,
kényszerből fakadó, gondolkodás nélküli engedelmességnek
nincsen értelme az Isten előtt. Isten tiszteletben tartja az ember
szabadságát, és szeretetére hivatkozva, az irgalmasságára
apellálva mondja az embernek: ahogyan Krisztus odaszánta
magát teérted, te is úgy szánd magadat viszonzásul arra, hogy
az én akaratomat kövesd! Nekem engedelmeskedj, ahogyan
Krisztus is tette, mert ez a lehető legjobb a te számodra!

Az ószövetségi zsoltár így fogalmazott: „Hagyjad az
Úrra az útadat, bízzál benne, majd ő teljesíti” (Zsolt 37,5).
Isten ezt ígérte annak az embernek, aki kész megharcolni azt a
harcot, hogy ne a világ sémáit kövesse, ne formai
engedelmességgel járjon az Isten tiszteletének útján, hanem
elfogadja, ha kell az összetöretést, megaláztatást, és
szeretetből kövesse Istent, mert meggyőződése, hogy Isten jót
akar az embernek, és bizalomra méltó. Rábízhatja magát.
Ezután kezdi az apostol kifejteni az egyes gyakorlatiFadrusz János: Krisztus a kereszten
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kérdéseket.
Van sok olyan igevers a Bibliában, ami alapelvi útmu-

tatást ad. A küzdelmet nem tudjuk megspórolni. Az egyik
igevers, ami a számunkra fontos útmutatás a Mt
6,24–25a.32–34-ben olvasható, mint Jézus egyszerű útmu-
tatása: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket
gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és
a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammon-
nak. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti
életetek felől... Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy min-
dezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek
országát és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől; mert a holnap majd
aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a
maga baja.”

Azt emelnénk ki legfőképpen ebből, hogy Jézus azt
mondta: „keressétek először Istennek országát”. Ahhoz, hogy
segíthessek, nekem az Istennel kapcsolatban kell lennem. Ezt
a kapcsolatot meg kell élnem, és ami ezt a kapcsolatot veszé-
lyezteti, abban félelem nélküli döntéseket kell hozni. Ez adott
esetben lehet az, hogy kevesebb pénzből kell megélni. Ebben
lehet az is, hogy bizonyos terhekre azt mondom, hogy ezek
nem az én terheim, mert az Istentől elszakít, ha ezeket a ter-
heket hordozom. Lehet akár anyagi természetű, lehet lelki ter-
hek hordozása. A világban annyi nyomorúság van, hogy ha mi
igazán belegondolunk, akkor ez „kicsapja a biztosítékot”.
Nem tudjuk megoldani, a világ nyomorát nem tudjuk hordozni
önmagunkban. Nekünk azért is kell Istent keresni, mert ő az,
aki hordozza az egész világot a maga összes jajával, bajával,
nyomorával együtt. Isten tudja megmutatni azokat a felada-
tokat, amelyeket személy szerint nekünk készített. Nem
spórolhatom meg azt az időt, amit Isten közelségében szük-
séges töltenem, mert ezzel tulajdonképpen azt a segítséget
hagyom ki, amely a sok nyomorúság, a sok teendő, feladat
között megmutatja, mi az én feladatom, és mi nem az. Vannak
olyan feladatok, amelyek feladatok ugyan, de nem az
enyémek. Ezt sokszor nem könnyű tudomásul venni az
embernek, főleg ha szeretne segíteni, akkor nagyon gyakran
találja magát abban a helyzetben, hogy lényegesen több
feladatot lát el, mint amennyit el tudna végezni. 

Pál apostol a második fő dologról így nyilatkozik: „Ha
pedig valaki az övéiről s az ő házanépéről gondot nem visel:
a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.” (1Tim 5,8)

Ez megint egy olyan fő rendezőelv, amely eligazít az
élet dolgaiban. Úgy fogalmaznánk meg ezt másképpen, hogy
nálunk nagy veszély az, hogy a szeretetet személytelenül éljük
meg, és szeretetlenek vagyunk a legközvetlenebb emberi
kapcsolatainkban. A keresztyénségnek az igazi próbája a
legközvetlenebb emberi kapcsolatokban van: abban tudok-e
nagylelkű lenni, megbocsátó, abban tudok-e bocsánatot kérni,
együttműködni, megélni a szolgálatot, a segítséget? Tehát
nagyon fontos ez a második mérlegelési elv, hogy Isten által a
legközvetlenebbül ránk bízott embereket hogyan szeretjük.
Bármilyen csodálatos szolgálatot végzünk, ha eközben
szeretetlenek vagyunk azokkal, akiket Isten ránk bízott, akkor
magunkat csapjuk be. Ez a kettő egy olyan útmutatás, amin
belül az Isten személyes vezetését kell igénybe venni. Erre
pedig az Ef 2,10 versét szeretnénk idézni: „Mert az ő alkotása
vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekede-
tekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban jár-

junk.”
Ha az ember megismeri az isteni gondviselés tanítását a

Bibliából, akkor hallatlan nagy békesség lesz a része. Eljuthat
oda, hogy neki nincs is más dolga, mint hogy igazán odafi-
gyeljen Istenre. És igazán kutatni az ő akaratát, és megharcol-
ni, hogy amiről megértette: ez az Isten akarata, azt megélje, és
kövesse azt a gyakorlatban. Rengeteg teendője, feladata lesz
az embernek, amit nem tud úgy elvégezni, ahogyan szíve
szerint szeretné, ahogyan kellene. Bíznia kell egyszerűen
abban az isteni gondviselésben, amiről a Zsolt 33,10 azt
mondja, „Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a
népek gondolatait”. Kérni kell, hogy Istennel olyan kapcso-
latunk legyen, amellyel azokat a feladatokat, küldetéseket töl-
thetjük be, amiket ő készített számunkra. 

Jézus azt mondta egyszer a tanítványainak, hogy men-
jünk el más városokba, mert más városokban is kell nékem
munkálkodnom. Miközben tömegek voltak körülöttük, és
hallgatták őket Kapernaumban. Mégis, Jézus azt mondta,
hogy menjünk el innen, mert nekem máshol van feladatom.
Ennek a titka az volt, hogy Jézus élete abban állt, hogy ke-
reste, kutatta, hogy mi az Isten akarata, figyelt Isten útmu-
tatására, és követte, ahogyan azt Isten feltárta neki. Ezt har-
colta meg, hogy ebben engedelmes legyen. Semmit nem cse-
lekszem magamtól – nyilatkozta Jézus. Ez az a szint, ahova
szeretné Isten, hogy eljussunk. Ebben nyugodtak lehetünk,
hogyha őszinték vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban,
akkor az isteni gondviselés harmóniát fog teremteni az
elvégzendő feladatok, a személyes pihenésre és a családdal
való kapcsolatra szükséges idő között. Én emberileg nem
tudom ezt megoldani, az egyetlen reménység számomra
abban van, hogy az Istennek vannak tervei, és szeretném
megérteni, hogy ő hogyan vezet, és szeretném megérteni az
elveket, amik mentén vezérel. Ha valami feladat annyira
leköt, hogy az Istennel való kapcsolattól megfoszt, azt nem
Isten tette rám. Ha valami feladat annyira leköt, hogy arra az
egészségem rámegy, akkor meg kell értenem, hogy vagy
nem az Isten tette rám, vagy nem jól közelítem meg a felada-
tot. Itt is ki kell mondanom, hogy a feladaton belül is kell lát-
nom, hogy ez az én részem, ezt meg tudom tenni, a többit
rábízom az isteni gondviselésre. Az isteni gondviselés pedig
úgy működik, hogy a megfelelő helyen és időben elő lesz
minden készítve: én magam is és a feladat is, amit el kell
végezni. És ő tovább fogja vinni, ami nem az én részem. Pál
apostoltól tudnánk idézni, hogy „én vetettem, Apollós
öntözött, és az Isten adta a növekedést”. Volt ideje a vetés-
nek, azután neki el kellett mennie, és jött Apollós, voltak,
akik rivalizáltak és próbáltak ellentétet szítani Pál és Apollós
között. Pál pedig úgy állt hozzá, hogy én vetettem, ő
öntözött, az Isten pedig adta a növekedést. Mindennek ren-
delt ideje van. Ha az ember ebben meg tud nyugodni, és ezt
a három rendező elvet maga előtt tartja, akkor Isten tanítja az
embert arra, hogy hova vezeti. Lehet, hogy időnként az
ember beteg lesz azért, hogy észrevegye azt, amit eddig nem
vett figyelembe, vagy hogy egy kicsit elcsendesedjen. Márai
Sándor idézi a Füves könyvében, hivatkozva a franciákra,
hogy a „betegség néha egészséges”. A lényege az, hogy
időnként Isten „kényszerszabadságra” küld minket a
betegségeink révén. Az ember hajlamos arra időnként, hogy
beleessen abba a hibába, hogy „elkapja a gépszíj”, és
lényeges dolgot elhanyagoljon, miközben nagyon jó dolgo-



kat tesz. Mégis megszakad az Istennel való közössége a sok
tevékenység között. Márpedig megvan a veszélye ennek.
Illés története nagyon komolyan figyelmeztet, hogy amikor
az ember nagy terhet hordoz és nagy tapasztalatokat szerez,
akkor könnyen azzal arányos bukás következik be az
életében a kimerültség és a fáradtság miatt. Amikor hirtelen
megpróbáltatásokra számíthat, de Isten olyankor is tud
segíteni.

Úgy gondolom, hogy a mi korunkban még hangsúlyo-
sabban ki kell mondani, sokkal nagyobb jelentősége van szá-
munkra annak, hogy „Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy
én vagyok az Úr”. Mózes és Káleb is természetes
környezetben, sokat gyalogolva élték le életüket. Mi olyan
hatásoknak tesszük ki idegrendszerünket, amire az nincsen
tervezve. Nem arra tervezett Isten minket, ahogyan éljük az
életünket. Iszonyú információdömping ér bennünket. Állandó
mozgásban vagyunk, miközben mozgásszegény életmódot
folytatunk. Ez önmagában negatív gyümölcsöt terem.

Ott van az igében, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak
erejük megújul. 

Izgalmas kérdés, hogy kialakul-e egyáltalán bennünk az
az igény, hogy keressük az Isten akaratát, vagy pedig bennünk
van egy elképzelés, egy terv az agyunkban, hogy Isten áldja
meg mindezt az életünkben. Hogyan tudjuk felismerni az Isten
akaratát? Ez mindenképpen egy tanulási folyamat eredménye
az ember életében. Erre nézve Jeremiás próféta szavait idéz-
zük, az Újszövetség alapító igéit: „Ez lesz a szövetség, ame-
lyet e napok után az Izráel házával kötök... Törvényemet az ő
belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenökké
leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki
az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek
meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, ki-
csinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az
ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.” (Jer
31,33–34)

Ahhoz, hogy Isten akaratát megismerjük, először Istent
kell megismernünk, hogy hogyan szól hozzánk, hogyan vezeti
életünket. Ezt pedig az ember aközben tudja megismerni,
miközben Isten az „új szövetséget” megköti vele. Aminek a
lényege az, hogy az ő beszédét a szívünkbe helyezi, hogy
belső mérce legyen a gondolkozásunk számára, és ne  marad-
jon a mérce relatív, hanem ott legyen a szívünkbe beírva az ő
törvénye, amely utat mutat, és megvilágítja azt. Másrészt
pedig amikor az ember megismeri, hogy Isten hogyan szólítja
meg és vezeti bűnbánatra, ami az Istennel való kommunikáció
„elemi iskolája” – a fenti versek tanulsága szerint is –, akkor
ismerkedik az ember azzal a „halk, szelíd” hanggal, ahogyan
Isten megszólítja, megérinti az ember lelkét, életét. 

Elmondhatjuk tehát összegezve, hogy Isten az ő
beszédével mutat utat, és itt a lámpás hasonlata érvényes:
„Lábaimnak szövétneke (mécsese) a te igéd”. Vezet az ő
beszédének megértésével. Vannak kérdések, amelyek egy-
szerűen eldönthetők, csak azt kell feltenni kérdésként, hogy
mit mond erről a Biblia? 

Egy másik lehetőség, amikor az ember a gondviselésnek
jeleit értheti meg a körülményekből. Ez természetesen egy kri-
tikus dolog, mert ha az ember telve van vággyal, önzéssel,
elvakult, akkor képes félreértelmezni a vele történt
eseményeket, és nem lesz teljesen megbízható: mi az Isten
akarata és mi az én akaratom. De ha az ember őszinte abban,

hogy nem a maga vágyait szeretné ráhúzni az Isten szavára, és
szentesíttetni saját elképzeléseit, akkor az életünkben történő
eseményeken keresztül az Isten kifejezi az ő akaratát, és vezeti
az embert. 

A harmadik, amire rá lehet mutatni: a Biblia több eset-
ben mondja, hogy „felindította őt az Úrnak Lelke”. Az Isten a
Szentlélek késztetésével keres meg bennünket, és késztet egy
irányba, mutatja, hogy mi az ő akarata. Természetesen ez
szoros közösséget jelent és igényel, és ennek előfeltétele a
bűnrendezés és az Istennel való napi közösség megélése. Isten
ilyen módon vezeti életünket. Vezet gondolkodásmegújítás,
gondolatihletés által az ige fényében, vagy vezet gond-
viselésének jelei által a hétköznapi eseményeken keresztül, és
megmutatja, hogy mi az ő terve. És vezet a Szentlélek
közvetlen késztetései által, amikor is különböző élet-
helyzetekben megvilágosít Isten természetfeletti világosság-
gal, ami az ő Lelkének a közvetlen hatásaként nyilvánul meg.

Döbbenetes, hogy a világi profán szaktudományok
álláspontja nagyjából az, amit néhány ezer évvel ezelőtt a
görög filozófus, Hermes Triszmegisztosz mondott: „Lelki
békét akarsz, változó világban?”

Ehhez képest „üdítő pszichoterápia” Jézus mondása:
„Az én békességemet adom néktek…, ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, és ne féljen!”

Igaza van Herakleitosznak, amikor azt mondja, hogy
„Az ember tartózkodási helye az Istennél van.”

(Etosz antropo daimon).

„És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az
Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1Jn 2,17)

Áss a mélyébe, fedezd fel!
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