
ÁLLÁSFOGLALÁS
Az evangéliumi keresztyénség számára a végső dolgok a
bibliai hit fontos elemei közé tartoznak, ahogy azt az
Apostoli hitvallástól kezdve az összes nagyobb keresztyén
hitvallás is kifejezi. Ez azonban nem jelenti azt, hogy min-
den kérdésben egyetértés van, sőt a nagy horderejű
kérdésektől egészen lényegtelennek tűnő részletekig az
eszkhatológia (a végső dolgokkal kapcsolatos tan) szinte
minden területe vitákat, és akár szakadásokhoz is vezető
nézeteltéréseket váltott ki. Éppen ezért fontosnak tartjuk,
hogy világos legyen minden érdeklődő számára, hogy a
veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet milyen
álláspontot foglal el a végső dolgokkal kapcsolatos
kérdésekben. Ez az állásfoglalás csak a legvitatottabb
kérdésekre tér ki. 

I. Jézus Krisztus visszajövetele
1. JELLEGE 
a) Hisszük, hogy Jézus Krisztus személyesen jön vissza
(nem a Szentlélek személyében, az Egyházban vagy a
tanításaiban, ahogy egyes liberális teológusok magyaráz-
zák) (1Thessz 4,16; ApCsel 1,11). Jézus másodszor
dicsőségben jön el, már nem megalázottságban, mint első
eljövetelekor (Mt 25,31; Zsid 9,28; Jel 19,11–16).
b) Jézus Krisztus visszajövetele mindenki számára látható
(Mt 24,27–31; 1Thessz 4,16–17) és váratlan (Mt 25)

esemény lesz. 
c) Jézus eljövetelének kozmikus hatása lesz (Mt 24,29–31;
ApCsel 2,19–20; Zsid 12,26–27). Végső győzelmet arat
Isten ellenségei felett (2Thessz 1,7–10; Jel 19,11–21),
szétválasztja az igazakat a gonoszoktól (Mt 13,30.49;
25,32), és kiteljesíti Isten királyi uralmát (Lk 19,11–27; Jel
11,15).
2. IDŐPONTJA 
a) Jézus Krisztus azt tanította, hogy eljövetele időpontját
senki sem tudhatja (Mt 24,36). Elutasítunk minden olyan
próbálkozást, mely Jézus visszajövetelét meg akarja jósol-
ni. Hisszük, hogy ezt sem a Biblia próféciái, sem szám-
misztika, sem a világtörténelem eseményeiből kiolvasott
jelek, sem új kijelentések nem teszik lehetővé, ezért min-
den ilyen kísérlet megtévesztő és kudarcra van ítélve.
b) Minden kor keresztyéneinek éberen várniuk kell Jézus
Krisztus eljövetelét, és készen kell lenniük az ő fogadására
(Mt 25; 1Thessz 5,1–11; 2Pt 3,12).
c) A Bibliából azt látjuk, hogy Krisztus eljövetelét
megelőzik nyomorúságok és antikrisztusok (Jn 16,33; 1Jn
2,18; 2Jn 1,7). Az Igéből úgy tűnik, hogy Jézus vissza-
jövetelét közvetlenül megelőzően a nyomorúságok nagyob-
bak lesznek, és az antikrisztusi erők egy személyben fog-
nak egyesülni (Mt 24,21–22; 1Jn 2,18; 2Thessz 2). Nem
akarunk ugyanakkor találgatásokba bocsátkozni az
Antikrisztus személyét illetően, és hisszük, hogy a világban
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Egy-két hónapja találtam rá a neten az alábbi állás-
foglalásra. Örömmel szembesültem egy olyan megszólalás-
sal, amely szinte mindenben egyezik azzal a biblikus látás-
sal, amelyet az Újpesti Baptista Gyülekezet vasárnapi
iskolásaként, majd tagjaként népszerűen, később pedig a
Baptista Teológiai Szemináriumban áldott emlékű professzo-
raimtól a hittudomány színvonalán átvehettem. Több min-
dent, így a végső dolgokról alkotott biblikus baptista látást is
az utóbbi évtizedekben rendre-másra kikezdik a főleg kül-
földről érkező, az 1Jn 4,1 mellőzéséve, kritikátlanul
szószékre eresztett „tanítók”. Úgy vélem, hogy érdemes
figyelni olyanokra is, akik nem valami újszerű tanítással,
hanem a Bibliából már ismertre emlékeztetnek ismételten
minket (vö. 2Pt 1,12). Meggyőződésem, hogy a Szentírás fő
igazságai nem kötődnek egyik vagy másik felekezethez, és
ezért nemcsak azt kell természetesnek vennünk, ha mások
tanulnak tőlünk, hanem azt is, ha mi épülünk más keresztyén
testvéreink hite által. Ezért gondoltam, hogy a Szolgatárs
rendelkezésére bocsátom a világhálón talált, A VÉGSŐ DOL-
GOK címet viselő állásfoglalást SZABADOS ÁDÁM megfogal-
mazásában. Hogy ki ő – mivel bizonyára sokan még nem
ismerik –, azt kérésünkre, testvéri közvetlenséggel így tárja
elénk:
„Harminchat éves vagyok, nős, két fiú édesapja. Hívő
keresztyén családban nőttem fel. Apai nagyapám (szintén

Szabados Ádám) a Szabadegyházak Tanácsán keresztül sok-
féle evangéliumi kapcsolatot ápolt, többek között metodista
és baptista testvérekkel. A hívők felekezeteken átnyúló
közösségét már gyermekként megtanultam értékelni. A
Keresztyén Testvérgyülekezetet, ahova szüleimmel tartoz-
tunk, éveken át a Budapest–Wesselényi utcai Baptista
Gyülekezet fogadta be, sok emlékem köt ahhoz az épülethez.
Emlékszem az Aliansz imahetekre is, és arra a baptista
bemerítési alkalomra, ahol először hallottam, hogy valaki
sírva mondja el megtérése történetét. Én tizenhat évesen
találkoztam Jézus Krisztussal, azóta igyekszem őt követni. A
veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezetnek 1999-ben
lettem lelkipásztora. Örülök, hogy a Szolgatárs fantáziát
látott gyülekezeti állásfoglalásunk közlésében. Biztos vagyok
benne, hogy lesz, aki vitatja majd az állásfoglalás egyik-
másik megfogalmazását. Ez így van rendjén, hiszen a végső
igazodási pont a Szentírás. Ha ez a rövid útmutató
egészséges, kritikus gondolkozásra késztet, és arra, hogy
minden tanítást a Biblia mérlegére tegyünk, a közlése elérte
a célját. 
Szeretettel: Szabados Ádám”

Ezek után figyelmetekbe ajánlom az itt közölt írást.
Olvassátok és tanulmányozzátok lelki épülésetekre a béreaiak
lelkületével! – Győri Kornél

Szabados Ádám
(Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, Veszprém)
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jelen levő antikrisztusi erők már most is lehetővé teszik,
hogy Jánossal együtt valljuk: „Itt az utolsó óra.” (1Jn 2,18)
d) Úgy hisszük, hogy Jézus Krisztus eljövetelét
megelőzően hirdettetni fog az evangélium az egész világon
(Mt 24,14), és a zsidó nép nagy többsége meg fog térni és
el fogja fogadni Jézust Messiásának (Róm
11,12.15.23.25–27.31). 
3. AZ ELRAGADTATÁS KÉRDÉSE
a) Népszerű evangéliumi irodalomban gyakran lehet
találkozni az Egyház nagy nyomorúság előli elragadtatásá-
nak gondolatával. Ez a tanítás a diszpenzacionalista (lásd
lentebb) állásponthoz kapcsolódik. Lényege, hogy a keresz-
tyének nem lesznek jelen a Jézus dicsőséges eljövetelét
megelőző hétéves nyomorúságos időszakban, mivel Krisztus
eljön Egyházáért a felhőkig, és magához ragadja őket. Ez a
tan nagy hatással van a modern evangéliumi világra, ezért
fon-tosnak tartjuk, hogy állást foglaljunk ebben a kérdésben
is. 
b) Meggyőződésünk szerint a hívők elragadtatása egy
időpontban lesz Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelé-
vel. Ebben többek között a következő megfontolások
vezetnek:
c) Az Újszövetségben sehol nem látjuk azt, hogy Jézus
Krisztus kétszer jönne vissza (először a felhőkig szent-
jeiért, majd dicsőségben szentjeivel). Mindenhol egyetlen
visszajövetelről olvasunk.
d) Az Újszövetségben azt látjuk, hogy az Egyház jelen lesz
a Krisztus eljövetelét megelőző nyomorúságos időszakban
(Mt 24,22.29–31; 2Thessz 2). 
e) A hívők reménysége mindenhol Jézus Krisztus
dicsőséges eljövetele, nem pedig egy titkos elragadtatás a
nyomorúság elől (2Thessz 1,4–10; Tit 2,13; Jel 1,7).
f) Az elragadtatás gondolatát két helyen látjuk. A Mt
24,40–42 egyértelműen Jézus dicsőséges visszajövetelével
van kap-csolatban, mely Jézus szerint „ama napok
nyomorúsága után” fog bekövetkezni. Az 1Thessz 4,15–17
hasonlóképpen Jézus dicsőséges visszajövetelét írja le. Ez az
esemény megegyezik a Mt 24,31-ben leírtakkal, látványos,
nem pedig titkos lesz, és akkor következik be, mikor Jézus
dicsőségben érkezik a földre, szentjei pedig elragadtatnak
fogadására. Ezen kívül nincs ige, mely egy elragadtatásról
beszélne. 
g) A hívők az egész korszakban megtapasztalnak
üldöztetést és nyomorúságot (Jn 16,33; ApCsel 14,22;
20,23; Róm 8,35–39; 2Kor 8,2; Jel 2,10), ahogy a világ is
átéli Isten ítéletét (Róm 1,18–32). A Jézus eljövetelét
megelőző nyomorúság nem természetében, csak intenz-
itásában lesz más, mint a korábbi nehézségek és
üldöztetések. Krisztus nem azt ígéri népének, hogy
elragadja őket ez elől az idő elől, hanem azt, hogy
megrövidíti számukra ezt az időszakot (Mt 24,22).

II. A millennium (ezeréves uralom) kérdése
1. EVANGÉLIUMI NÉZETEK A MILLENNIUMRÓL
a) A millennium kérdésében nem lehet egyetlen elfogad-
ható evangéliumi nézetről beszélni. Bibliahű evangéliumi
keresztyének az egyháztörténet évszázadai során három fő
álláspontot képviseltek: premillennizmus, amillennizmus
és posztmillennizmus. A 19. századtól a premillennizmus
klasszikus megfogalmazása mellett egy új forma is megje-

lent, melyet általában diszpenzacionalizmusnak neveznek.
b) A premillennizmus az a nézet, mely szerint Jézus
Krisztus második eljövetele és az örök kor között lesz egy
ezeréves időszak, melyben a feltámadt igazak uralkodni
fognak a földön. Ez alatt az idő alatt a Sátán meg lesz
kötözve, hogy ne árthasson a földön. A korai egyházatyák
közül elsősorban Papias, Jusztinosz és Irenaiosz
képviselték ezt a nézetet. Augusztinusz után kevesen val-
lották, az utóbbi időben viszont a diszpenzacionalizmuson
keresztül nagy hatással volt az evangéliumi keresztyénsé-
gre. A történelmi (klasszikus) premillennizmus és a dis-
zpenzacionalizmus között jelentős különbségek vannak,
ezért jogos két külön nézetről beszélni.
c) A történelmi premillennizmus nem tesz éles különbséget
Izráel és az Egyház között, és a bibliai üdvtervről alkotott
felfogása alapvetően megegyezik az amillennisták nézeté-
vel. Fő különbséget a Jelenések 20,1–6 értelmezése jelent.
(Jeles modern képviselői között van D. H. Kromminga,
George E. Ladd és Wayne Grudem.)
d) A diszpenzacionalista premillennizmus alapvetően eltér
mind a történelmi premillennizmus, mind a hagyományos
evangéliumi felfogás igeértelmezésétől több ponton is. Az
üdvtörténetet korszakokra bontja, éles különbséget tesz
Izráel és az Egyház között, Jézus Krisztus eljövetelét pedig
két eseményre választja szét: egy elragadtatásra és egy di-
csőséges megjelenésre (lásd fentebb). Az amerikai evangéli-
umi keresztyének között rendkívül népszerű ez a nézet.
e) Az amillennizmus azt tanítja, hogy Jézus Krisztus meg-
jelenése a történelem végét jelenti. Ekkor történik mind az
igazak, mind a gonoszok feltámadása és ítélete, és rögtön
megkezdődik az örök kor. A Jel 20,1–6 a jelen korszakot
jelöli, nem egy külön időszakot Jézus második eljövetele és
a vég között. Szent Ágoston óta ez volt a legelfogadottabb
felfogás a keresztyénség történetében. A nagy hitvallások
(beleértve a reformáció összes hitvallását) amillennista
nézetet képviselnek, az evangéliumi teológusok zöme is így
gondolkodik.
f) A posztmillennizmus felfogása szerint Jézus Krisztus
második eljövetelét megelőzően be fog köszönteni egy
hosszú aranykor a történelemben, amikor a világ lakosságá-
nak nagy többsége keresztyén lesz, és eddig soha nem
ismert bőség és istenfélelem fogja jellemezni a földet. Ezt
mindenekelőtt az evangélium hirdetése fogja elérni. A
posztmillennizmus elsősorban az angolszász evangéliumi
keresztyének között örvendett népszerűségnek, korábban a
puritánok, mostanában pedig főleg amerikai presbiteriánu-
sok között.
2. A MI ÁLLÁSPONTUNK
a) Mivel egy sokat vitatott és viszonylag nehezen
megvála-szolható kérdésről van szó, igyekszünk alka-
lmazni a régi bölcsességet, miszerint: „Lényegesekben
egység, lényegtelenekben szabadság, de mindenekben
szeretet.” A millennium kérdése nem feltétlenül lényegte-
len, de nem is a leglényegesebb kérdése az evangéliumi
hitnek. A millenniummal kapcsolatos kérdések tanul-
mányozása közben becsületesen gondolkodó evangéliu-
mi keresztyének különböző végeredményekre jutottak,
ezért nem akarjuk túlságosan dogmatikusan kezelni ezt a
témát.
b) Az amillennizmussal, posztmillennizmussal és történel-
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mi premillennizmussal egyetértésben valljuk az üdvtörténet
hagyományos evangéliumi felfogását (melyet csak a disz-
penzacionalizmus kérdőjelez meg). Hisszük, hogy az
üdvtörténetet folyamatosság jellemzi, hogy az Egyház
örökli az Izráelnek szóló ígéreteket, hogy Istennek egy népe
van, és hogy Jézus Krisztus egyszer jön csak vissza az
övéiért dicsőségben.
c) A Bibliából az a benyomásunk alakult ki, hogy Jézus
Krisztus visszajövetelét nem helyes bizonytalan (de
bizonyosan távoli) időpontra kitolni (Jel 22,20), így ebben
a kérdésben az amillennistákkal és a premillennistákkal egy
véleményen vagyunk (szemben a posztmillennizmus
felfogásával).
d) Az Újszövetség tanításának nagy része azt a benyomást
kelti, hogy Jézus második eljövetele (1) a világ végét (Mt
13,40–41), (2) az igazak és gonoszok feltámadását (Jn
5,28–29), (3) az ítéletet (Mt 25,31–33; 2Thessz 1,7–10) és
(4) az örök kort (Mt 25,46) hozná el, ami után nincsen
többé lehetőség sem megtérésre (Mt 24,36–39; 25,1–13),
sem Isten elleni harcra (Jel 6,15–17; 19,11–21). Több ige
arra enged következtetni, hogy ekkor történik meg a halál
legyőzése (1Kor 15,23.52–56; vö. Jel 20,13–14) és a világ
újjáteremtése (2Pt 3,8–13) is.
e) Elismerjük, hogy a Jelenések 20,1–6 többféle
értelmezésre is lehetőséget ad, bár nem gondoljuk, hogy az
amillennista és premillennista olvasat összebékíthető lenne
egymással. Nyomós érveknek kell a premillennista
értelmezés mellett szólniuk ahhoz, hogy annak fényében
átértelmezzük az Újszövetség általános tanítását Jézus vis-
szajövetelének hatásairól. 

III. Izráel és az Egyház kapcsolata
1. IZRÁEL ÉS AZ EGYHÁZ AZ ÜDVTÖRTÉNETBEN
a) Úgy látjuk, hogy a Szentírás alapján nem igazolható
Izráel és az Egyház éles szembeállítása, ahogy azt a dis-
zpenzacionalista felfogás hirdeti. Alapvető folytonosság
van Isten ószövetségi népe (elsősorban a maradék) és
újszövetségi népe között (Róm 9,1–13).
b) Istennek egy népe volt az Ószövetség idején is és az
Újszövetség idején is. Isten ószövetségi népe elsősorban
Ábrahám testi leszármazottaiból állt, újszövetségi népe vi-
szont zsidó és pogány hívőkből. A pogány hívők az
Ábrahámnak adott ígéreteket öröklik, és Isten ószövetségi
népébe oltatnak be, miközben az ígéretek természetes
örökösei (a zsidók) nagyobbik része kitöretett ebből a fából
(Róm 11,17–24).
c) Az Újszövetség úgy mutatja be a pogányokból és hívő
zsidókból álló népet, mint Isten Izráele (1Pt 2,9; Gal 6,16),
az igaz Izráel (Róm 2,28–29). 
d) Az Egyház nem Isten pótterve (miután a zsidók elutasí-
tották a Messiást), hanem eredeti terve, mely által kiter-
jeszti uralmát a pogányokra is, és megnyitja az üdvösség
útját és az ígéreteket a népek előtt is (Ef 2,11–19). 
2. IZRÁEL MA
a) Pál tanítása szerint csak a zsidók egy része fogadja el
Jézust Messiásnak, a többség viszont megkeményedett
(Róm 9–11). Azok a zsidók, akik hisznek Jézusban, a
pogányokkal egy testet alkotnak (Ef 2,11–19), egyenlők
velük Isten előtt, egyformán örökösei velük az ígéreteknek
(Gal 3,6–14).
b) Azok a zsidók, akik nem hisznek Jézusban, nem tartoz-

nak Isten népéhez (Róm 9–11; 1Thessz 2,15–16). Nem
tartjuk biblikusnak azt a felfogást, hogy Istennek ma két
népe lenne: az Egyház és Izráel. Sokkal biblikusabbnak
tartjuk azt a felfogást, hogy az igazi Izráel ma az Egyház
(Róm 2,25–29), melyhez csak a Krisztusban hívő zsidók és
pogányok tartoznak.
c) Hisszük, hogy bár most a zsidók nagy része kivágattatott
Isten népének fájából, lesz egy nap, amikor az ősatyákért
eltávolítja Isten tőlük a hitetlenséget, és az etnikai Izráel
meg fog térni (Róm 9–11). Nem tudjuk, hogy ez milyen
formában fog megtörténni, de számítunk arra, hogy egy
nap zsidók tömegei fogják elfogadni Jézust Messiásuknak. 
d) Hisszük, hogy fontos és szükséges hirdetni az evangéli-
umot a zsidóknak, mert enélkül ők sem üdvözülhetnek, és
mert ez lehet Izráel jövőbeli megtérésének is az eszköze
(Róm 1,16; 10,11–21).

IV. Az ítélet és a végső állapot
1. AZ ÍTÉLET
a) Az ítélet egy napon fog megtörténni, mikor Isten előtt
fognak állni élők és holtak, és mindenki megkapja Istentől
jutalmát vagy büntetését (Jel 20,11–15).
b) A nem hívők mind Isten előtt fognak állni, és megítéltet-
nek cselekedeteik szerint. Mivel nem lesz Közbenjárójuk,
el fognak ítéltetni, és megkapják örökkévaló büntetésüket
(ApCsel 17,30–31; Róm 2,5; Jel 20,11–15).
c) A hívők is meg fognak állni Isten előtt, hogy számot
adjanak cselekedeteikről (Róm 14,10.12; 2Kor 5,10; Mt
25,31–36). A Krisztusban hívőknek nincs okuk félni az
ítélettől, mert Jézus Krisztusban Isten megbocsátotta
minden bűnüket (Jn 5,24; Róm 8,1); de az ítélet napjának
őket is józanságra és szent életvitelre kell indítania (Róm
13,11–14; Zsid 10,24–25; 2Pt 3,11–12).
d) A hitetlenek büntetésének és a hívők jutalmának
fokozatai lesznek (Lk 12,47–48; Mt 11,22; Lk 20,47; 2Kor
5,10; Lk 19,17.19).
2. A HITETLENEK VÉGSŐ ÁLLAPOTA
a) Három fő álláspont létezik a hitetlenek örök sorsával
kap-csolatban: univerzalizmus (minden ember üdvözülni
fog, így a hitetlenek is), megsemmisülés (a hitetleneket
Isten örökre megsemmisíti, elpusztítja), örök gyötrelem (a
hitetlenek örök tudatos gyötrelmet fognak elszenvedni
bűneikért).
b) Az univerzalizmus ellentmond a Biblia egyöntetű
tanításának, miszerint Isten meg fogja büntetni a
hitetleneket, és ki fogja őket zárni az igazak
üdvösségéből. Az Újszövetség (és különösen is Jézus)
tanítása lépten-nyomon hangsúlyozza, hogy Isten ketté
fogja választani az embereket, és súlyos ítélettel fogja súj-
tani azokat, akik nem tértek meg bűneikből, és nem hittek
a Megváltóban. Ez az oka annak, hogy az univerzalizmus
soha nem örvendett népszerűségnek a keresztyének
között.
c) A megsemmisülés tana vonzó nézetnek tűnik sok
evangéliumi keresztyén számára, mert látszólag összhang-
ban van egy örök büntetéssel (a megsemmisülés is örök!)
és az ítélet következményeként gyakran említett pusztulás
gondolatával, ugyanakkor megspórolja az örök gyötrelem
képzetével járó érzelmi terhet a hívők számára. Ezzel
együtt a keresztyének általában elutasították ezt a felfogást,
mert az Újszövetség nagy része az örök tudatos szenvedést
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támasztja alá.
d) A mi álláspontunk szerint a Biblia tanítása a hitetlenek
örökké tartó gyötrelméről szól (Mt 25,30; Mk 9,43.48; Jel
14,9–11; 19,3; 20,10.15). Hisszük, hogy Isten igazságos, és
nem sújt senkit nagyobb büntetéssel, mint amit
megérdemel (Jel 10,11; 20,11–13). Hisszük azt is, hogy a
hitetlenek szenvedése nem kérdőjelezi meg Isten szeretetét,
sőt, inkább igazságosságát és lényének szentségét bizonyít-
ja (Róm 9,22–23; Jel 6,10). Hisszük azt is, hogy a
hitetlenek bűnhődése növeli Isten dicsőségét és a szentek
háláját (Jel 19,1–5); és hogy a pokol léte nem kisebbíti az
üdvözültek boldogságát (Jel 21,1–7).
3. A HÍVŐK VÉGSŐ ÁLLAPOTA
a) Isten új eget és új földet teremt, melyen igazságosság
lakik (2Pt 3,13; Jel 21,5). Két lehetséges értelmezése van
ennek. Sokan úgy vélik, hogy az új ég és új föld egy telje-
sen új világegyetem teremtését jelenti, miután Isten a
jelenlegit tűz által elpusztította. A másik értelmezés szerint
Isten a jelenlegi eget és földet újítja meg, miután megtisztí-
totta azt tűz által. Mindkét álláspont elképzelhető.
b) Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az eljövendő világ
is valamilyen értelemben anyagi valóság lesz, és lesz a
jelennel egyfajta folytonossága. Isten új eget és új földet
teremt, melyen feltámadott és megdicsőült testben (1Kor
15) leszünk jelen.
c) A hívők végső állapota tökéletes és örökké tartó
boldogság lesz (2Kor 4,17–5,1; Jel 21–22). Ennek a
boldogságnak elsődleges oka Isten közelsége és a boldog
színről színre látás lesz (Jel 22,3–5; 1Kor 13,12; 1Thessz
4,17–18). Ezt a boldogságot nem fogja tudni semmi sem
tönkretenni (Jel 21,27).

* * *
Ez az állásfoglalás abban segíthet, hogy tisztázza álláspon-
tunkat ezekben a nehéz kérdésekben. A végső dolgokkal
kapcsolatban ugyanakkor mindig óvatosan és
körültekintően kell véleményt formálnunk, mert csak anny-
it tudunk, amennyit Isten kijelentett nekünk. Ez arra elég,
hogy biztos és növekvő reménységünk legyen, de arra nem,
hogy mindent értsünk és pontosan előre tudjunk. Ennek
alázatra és türelemre kell intenie minket azokkal szemben,
akik bizonyos kérdésekről máshogy gondolkodnak, mint
mi.
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„Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam
tanítványként.” (Ézs 50,4)

Itt van négy helyzet, amikor tényleg fontos, hogy
meghalld Isten üzenetét.

1. Figyelj a szavára, mielőtt bármilyen jelentős változás
történne az életedben! Nem a te dolgod eldönteni, hogy
Istennek mi a terve számodra – a te dolgod az, hogy
felfedezd azt. Isten képes még egy égő csipkebokrot is
felhasználni arra, hogy szóljon hozzád, ha kész vagy
hallgatni rá; ha pedig nem, akkor lehet, hogy egy sza-
máron keresztül fog szólni hozzád. Akárhogy is legyen,
csak akkor leszel felkészülve rá, ha előbb hallottad róla
az ő véleményét. Figyeld csak: „Saját füleddel hallhatod
a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok…” (Ézs
30,21).

2. Figyelj a szavára, mielőtt választ adnál valakinek! Így
képes leszel pontosan felmérni, hogy milyen lélek van a
kérés mögött. Ellenőrizd le a talajt, mielőtt vetnél bele;
túl drága a mag ahhoz, hogy csak úgy elpocsékold. Ne
add az idődet, a szeretetedet, a pénzedet vagy az erődet
hasztalan dolgokra! Salamon így imádkozott: „Adj azért
szolgádnak engedelmes (bölcs, téged meghalló)
szívet…” (1Kir 3,9) Te is imádkozz így!

3. Figyelj a szavára, mielőtt álmaidat megosztod
másokkal! Miért? Mert ha nem a megfelelő embereknek
mondod el őket, akkor lenézhetik, vagy akár akadályaivá
is válhatnak. Mikor az ördög ki akar siklatni, akkor erre
egy személyt fog felhasználni – néha olyat, akinek fogal-
ma sincs arról, hogy éppen milyen lélek dolgozik benne.
Figyeld csak: „De Jézus feléjük fordult, megdorgálta
őket és ezt mondta: ‘Nem tudjátok, milyen lélek van ben-
netek…’” (Lk 9,55). Gondold csak el: a saját tanítványai
voltak, akiknek ezt mondta!

4. Figyelj a szavára, mielőtt azt várod, hogy bólogas-
sanak arra, amit te teszel! Az emberek a maguk által
felállított teendőkkel szeretnének behízelegni hozzád,
vagy manipulálni téged; ha hallod Isten hangját, akkor ez
megőriz attól, hogy csapdáikba ess. Az aláhúzandó dolog
tehát ez: figyelj Isten hangjára, mert ez a legfontosabb az
életedben! (Mai Ige)

Még jobban hallani Isten hangját


