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„A legjobb védekezés a gondolkodás” (Maróti Egon)

„Figyeld csak meg jól, az élet legnagyobb része elillan,
ha rosszul cselekszünk. Nagy része, ha semmit sem cselek-
szünk, és az egésze, ha mindig mást cselekszünk. Kit tudsz
megnevezni, aki az időnek valamelyest értéket tulajdonít, aki
megbecsül egy-egy napot, aki feléri ésszel, hogy naponta
meghal? Tévedés ugyanis, ha azt hisszük, hogy a halál még
távol van tőlünk … Ami életünkből mögöttünk van, az már a
halál kezébe került. Cselekedj hát! Markolj meg minden órát,
tedd rá kezed a mára, és kevésbé fogsz függeni a holnaptól.
Amíg késlekedünk, elfogy az élet, minden a másé, csak az élet
a mienk. És a halandók oly ostobák, hogy a legcsekélyebb,
leghitványabb, és bizonyosan legpótolhatóbb dolgokkal
engedik számlájukat megterhelni, ha hozzájutnak, de senki
sem tekinti magát a legkevésbé is adósnak, ha időt kap, holott
ez az egyetlen, amit még az sem tud visszafizetni, aki hálás
érte.”

(Seneca: Erkölcsi levelek; 1. levél)

János apostol a valódi, a tényleges, az esszenciális,
lényegi életről szóló nagyon markáns, nagyon kategorikus
bizonyságtétele az 1Jn 5,12-ben található meg. Nagy
jelentőségtartalommal, erőteljesen illusztrálja ez a bibliavers,
hogy Isten itt a földi hiteles és beteljesedett életet hogyan
mutatja be és szemlélteti az ember számára, szembeállítva a
virtuális, a pszeudo-, a látszatélet és az illuzórikus élet foga-
lomvilágával. Ez a bizonyságtétel pedig a következőképpen
szól:

„Akié a Fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten
Fia, az élet sincs meg abban.” (Az idézetek Károli-
fordításban értendők.)

Rövid gondolat, de nagyon mély jelentőségtartalommal
bír. Ez a bizonyságtétel dönti el lényegileg az egyes emberi
életek sorsát, emiatt felbecsülhetetlen fontosságú ennek a bib-
liaversnek a pontos ismerete és értelmezése! Mit ír János
apostol? „Akié a Fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten
Fia, abban az élet sincs meg.”

Platón egyik művében olvashatjuk a barlanghasonla-
tot. Eszerint az emberiség állapota és gondolkodásmódja
hasonlítható egy barlanghoz, ahol is emberek ülnek a fal felé
leláncolva. Összesen annyit érzékelnek a világból, amennyi
fény a bejáraton keresztül beszűrődik, illetve a fény- és
árnyékváltozások a barlang falán megjelennek. Tehát eny-
nyit érzékelnek a világból, és fogalmuk sincs a többiről.
Egyszer betévedt egy vándor, aki a barlanglakóknak meg-
próbálta elmondani, hogy létezik egy kinti világ, egy valódi

világ, amely végtelenül szebb, értékesebb és magasabb
rendű az ő benti világuknál. A barlanglakók ezt nem akarták
elhinni és elfogadni, sőt megharagudtak a vándorra,
összevesztek vele, és elküldték őt onnan. Hasonló a helyzet
az e világiság jegyében megélt „nagybetűs élet”, valamint a
Fiúban, Krisztusban élt élet közt. A természetes élet,
valamint a végtelenül magasabb rendű, a természetfeletti, a
Fiúban élt élet így aránylik egymáshoz.

Aki megismeri Jézus Krisztust, és veszi a fáradságot a
mai földi körülmények között – amikor az emberek annyi, de
annyi mindennel el vannak foglalva, és annyi minden betölti
az életet –, aki komolyan szeretné megismerni Jézus Krisztus
személyét, abban lesz meg az élet. De aki csak önmagával,
csak a körülményeivel, érzelmeivel, hangulatával lesz
elfoglalva, és háttérbe szorítja az Isten személyét, azzal kap-
csolatban egy nagyon fájdalmas dolgot tár az apostol elénk:
abban vagy azokban az emberekben nem lesz meg az élet. 

Milyen életről beszél itt János apostol? A földi, profán
pszichológiák önmegvalósításról, önkiteljesítésről, sikeres
életkarrierizmusról beszélnek mint végső célról. Mi az a
radikális „másság”, ami felülírja – abszolút módon – a földi
pszichológiákat? Az 1Kor 13. fejezet versei félreérthetetlen,
félremagyarázhatatlan logikai iránymutatást adnak arról, hogy
a világegyetem végtelen Teremtője és Királya kiket, milyen
életkarrierizmusokat, milyen nagy formátumú tekintély-
személyeket fogad el hitelesen példaértékűeknek, etalon-
embereknek, és kiket nem: „Ha szeretet nincsen bennem...”
(1Kor 13,1–3) Milyen élet lesz meg azokban, akik keresik és
kutatják Jézus Krisztus személyét? És akik nem ezt teszik,
azokban milyen élet nem lesz meg? Így is meg lehet fogal-
mazni a kérdést: Mit jelent a hétköznapokban úgy élni az
életünket, hogy Jézus Krisztus számunkra szövetségestársunk
legyen? A nagyon sok, szebbnél szebb igei hivatkozásból és
életpéldából csupáncsak egyet: az 1. zsoltár tanítása szerint
„Boldog ember az, a ki … az Úr törvényében van gyönyörű-
sége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan
lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán
megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden
munkájában jó szerencsés lészen.” Hogyan lehet úgy élni,
hogy az Isten ne szoruljon háttérbe, és ne más bálványis-
teneknek hódoljak, hanem az élő Isten legyen a szövetséges-
társam? És mit jelent a földi életben úgy élni, mintha az Isten
nem is létezne? Kérdezve kifejtő (didache) – módszerrel te-
kintsük át ezeket a kérdésköröket! Ez a két dolog létezik: vagy
elfogadom Istent és vele élem az életem, vagy pedig úgy élek,
hogy talán tudom: létezik Isten, de lefoglalom magam min-
denféle általam fontosnak tartott dologgal, és úgy gondolko-
zom, mintha Isten nem is létezne. Azt mondja a Szentírás,
hogy az egyik az életet fogja adni számunkra, a másik pedig
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kiveszi belőlünk az életet. Így mindkét kérdés feltevésének
óriási jelentősége van. Mert vagy az Istennel, vele együtt élek,
vagy pedig nélküle.

Ez az a két dolog, amiről az emberek nem akarnak
tudomást venni, illetve hogy nincs ezek között középút, komp-
romisszum. Vagy vele, vagy nélküle. Vagy megismerem őt, és
megkapom az Isten szerinti életet, vagy háttérbe szorítom a jó
Istent, és nélküle fogom leélni az életem, de olyan közbülső
életlehetőség nincs, amit közmondásosan „se vele, se nélküle”
élhetnénk. A Biblia szerint ilyen állapot nincs. Aki megismerte
a Fiút, abban az élet meglesz, aki pedig nem ismerte meg a
Fiút, abban az élet sem lesz meg. A Szentírás teljesen más
felfogást vall az életről, mint amit mi életnek nevezünk. Mert
az általunk nevezett élet nem más, mint – a költő szavaival –
„egy számkivetett bolyongás az Édenen kívül”. 

Tele van fájdalommal, szomorúsággal, nyomorúsággal,
félelemmel, problémákkal és mindazokkal, amiket átélünk
nap mint nap. A Szentírás az Isten beszédén keresztül a való-
di Krisztusban való élet értékét szeretné már itt a földi
körülményeink között velünk megismertetni, hogy az élet
problémái ne nehezedjenek olyan súllyal ránk. Ismerjük meg,
hogy mit jelent ezt az életet élni Krisztussal! Azt az életet,
amit a Szentírás nekünk szeretne adni – immár hatezer éve –,
sajnos nem ismerjük, vagy pedig nagyon felszínes ismeretünk
van róla. 

Isten nélkül mit nevezünk életnek? Az egyik ismert gon-
dolat így hangzik: „Együnk, igyunk, mert holnap úgyis
meghalunk” (Ézs 22,13). Sok embernek ez az életről való
felfogása. Minek komoly dolgokkal foglalkozni! Hogyha
egyszer élünk – néhány rövid évtizedet itt e földön –, akkor
éljük ki azt, de arra nem gondolunk, hogy ennek már földi
életünkre nézve is hihetetlen negatív terhei vannak. Amikor a
tanítványok megkérdezték Jézus Krisztust a végidőre
vonatkozó beszédében, hogy micsoda jele lesz a világ
végének és az ő második eljövetelének, akkor – sorolta Jézus
– „hallanotok kell majd...” betegségekről, háborúkról, ter-
mészeti katasztrófákról. Az emberi világról szólva az
emberiséget egy dolog nagyon-nagyon fogja jellemezni: „Az
emberek esznek, isznak, házasodnak, építenek, férjhez men-
nek, és nem vesznek észre semmit.” (Mt 24,37kk) Ez tölti be
az emberek nagy többségének az életét! Jézus megjövendölte,
hogy az emberek a történelem vége felé járva nem a
„Krisztusban való élet lelkének törvénye szerint” szeretnék
élni életüket, hanem önző, világias módon. Nehogy félreértés
essék, az nem bűn, hogyha eszünk, iszunk, házasodunk, férj-
hez megyünk, mert ezek a természetes élet velejárói. Krisztus
azt hangsúlyozza, hogy amikor kizárólagosan csak ezek kötik
le a figyelmünket, akkor a Szentírás alapján ez bálvány-
imádásnak, azaz bűnnek számít. 

Egy fiatal lelkész saját életéből mondott néhány példát.
Egyik ismerőse egy alkalommal kérdezte, hogy hova megy.
Istentiszteletre! – volt a válasz. Mire ő: „Jól vagy? Nem ez az
élet!” Vagy amikor teológushallgató lett, akkor egyik rokona
azt mondta, hogy „Hallom, hogy zárdába költöztél. Teljesen
megőrültél? Ráérsz majd akkor, hogyha idős leszel. Nem ez az
élet.” 

Vajon ma, a 21. század elején az emberek között ez az
uralkodó felfogás, hogy csak abban van meg az élet, aki
megismerte Jézus Krisztust? Teljesen ellentétes ezzel az
emberek felfogása. Név nélkül említjük azt a befolyásos egy-
házi gondolkodót, aki azt mondta, hogy a keresztyénségnek

a jövőben egyetlenegy nagy ellensége lesz majd, az, aki a
Biblia minden tanítását komolyan veszi. Ezt, ezeket ő –
helytelenül – fundamentalistáknak nevezte. Fordítsuk vissza
a saját logikáját, és vezessük végig a következőket!
Alaptétel, alapigazság, hogy a keresztyénség alapítója Jézus
Krisztus. Krisztus mit tanított? „Isten minden igéjével él az
ember.” (Mt 4,4) Pál apostol mondja, hogy a „teljes Írás
Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, a megjob-
bításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3,16). A „nem
teljes Írás viszont… nem Istentől ihletett”, mivel „az Írás fel
nem bontható” János evangéliuma szerint (Jn 10,35). Azaz
Krisztus a Biblia minden tanításának a komolyan vételére
tanított. A netán még az infallibilitás (tévedhetetlenség)
jegyében is nyilatkozók szerint akkor a jövőben – ezen logi-
ka mentén – a keresztyénségnek a legnagyobb ellensége a
keresztyénséget alapító Jézus Krisztus lesz? A gondolkodás-
sal nagy baj, nagyon nagy baj van!

Pál megírta a 2Tim 3,5-ben, hogy a földi történelem
végén „akiknél megvan a kegyesség látszata” (nem a hitetlen
emberek!) – Jézus megújító ereje nélkül –, a saját felfogásuk
szerint fognak élni. „...megtagadják annak erejét.”

A görög szöveg értelmezése szerint „meglesz náluk a
kegyesség látszata, és az istentisztelet külső formáját fogják
bitorolni, de nem lesz meg bennük az az élet, ami megvan
Jézus Krisztusban.”

Lót, mikor beszélt a vőinek az ítéletről, hogy reagáltak
ők? „Úgy tetszett nekik, mintha tréfálna.” Semmit sem válto-
zott azóta a világ. Bölcs Salamon azt mondja, hogy nincs
semmi új dolog a nap alatt. Mintha Lót tréfálna, úgy tetszett
nekik akkor, amikor arról beszélt, hogy az életük azonnali
megmentéséért fussanak! Ma is sajnos azt láthatjuk, hogy az
embereknek úgy tetszik, mintha tréfálnánk, nem lennénk
magunknál, mikor az emberek életének azonnali megmen-
téséért fáradozunk. 

Ha elsorolnánk, hogy az élet mit ad nekünk: gondot, fáj-
dalmat, nyomorúságot, kilátástalanságot, sírást, békétlenséget,
betegséget, halált. Ezek a következményei annak, hogy az
Isten Fia nélkül próbáljuk az életünket élni.

A 88. zsoltár érzékletesen fogalmazza meg, milyen az
emberi élet Isten nélkül. Így lehetne jellemezni a mai
emberiséget is. János apostol hallatlan mély bizonyságtételét
ugyanis nem akarjuk elfogadni: „Akié a Fiú, azé az élet, és
akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”
Pedig a Biblia másutt is ugyanilyen kategorikus: „Mert aki
meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti
az ő életét én érettem, megtalálja azt .” (Mt 16,25)

Vagy pedig: „Aki e kőre (Krisztusra) esik, szétzúzatik,
akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.” (Mt 21,44)

Mint tudjuk, Isten eredetileg nem a fájdalomra,
nyomorúságra, halálra teremtett meg minket. Mi volt az
életről Isten eredeti elgondolása? Azt szerette volna Isten,
hogy vele való szoros közösségben éljünk. Nem arra teremtett
Isten, hogy legfeljebb néhány rövid évtizedet éljünk itt a
földön. A 90. zsoltár azt mondja: legfeljebb 70–80 évet élünk,
és ennek is nagyobb része fájdalom és nyomorúság. 

Tanulságos, ahogy Salamon beszél a Préd 4,2–3-ban:
„És dicsérem én a megholtakat… az élők felett, akik még
élnek. De mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett,
aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik.”

Tehát jobb dolga van az elhunytnak ahhoz képest, aki
még él, de legjobb dolga annak van, aki még meg sem
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született.
Nem erre teremtett az Isten. Mi az örök élet? A végte-

lenség. Erre teremtett meg bennünket, és ezt szeretné visz-
szaadni mindazok számára, akik igénylik a Fiúban való
életet.

Az 1Jn 2,16–17-ben döbbenetesen sorolja fel, hogy mit
ne tegyünk, mik azok, amik eltávolítanak Istentől. „Mert min-
daz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kíván-
sága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világ-
ból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten
akaratát cselekszi, megmarad örökké.” Ez a „nagybetűs” élet,
a tékozló fiú által is választott élet.

Melyik élet áll közelebb hozzánk? Nézzünk önmagunk-
ba, ne csapjuk be magunkat!

A Róm 6,23-ban Pál így fogalmazza meg: „A bűn zsold-
ja a halál”. Az Isten elleni lázadás a bűn, ez az élet kérkedése,
a szemek kívánsága, és a test kívánsága, ez a mi életünk. Ettől
szeretne megszabadítani Isten.

Ézsaiás könyvében olvashatjuk, hogy amikor rossz dön-
téseink következtében szenvedünk, akkor a jó Isten nem
tétlenül néz bennünket. Nem mondja azt, hogy magatoknak
csináltátok, szenvedjetek, hanem azt mondja a 63. fejezetben:
„Minden szenvedésünket ő is szenvedi.” Aki gyermeket nevel
és látja, hogy a gyermek rossz úton halad, fáj az neki?
Nagyon. A gyermekek önpusztító életét végignézni szörnyű. 

Isten azt mondta, hogy mi az ő gyermekei vagyunk.
Neki végig kell nézni, hogy miközben szeretné az örök élet
jogát nekünk adni, mi pedig…? 

Vajon az Isten meddig tűri ezt, mikor telik be a pohár? 
Akik figyelemmel kísérik a bibliai próféciákat és a Jézus

második eljövetelére vonatkozó jövendöléseit, láthatják, hogy
közel van: „zsendül a fügefa”.

Mikor jön el Krisztus, mikor vet véget a földi életnek?
Egyáltalán véget vet neki? Ez ma egy uralkodó felfogás, hogy
vissza fog jönni Krisztus? Vagy pedig úgy gondoljuk, hogy
nem kell, hogy Krisztus visszajöjjön, mivel mi olyan jók,

okosak, kreatívak vagyunk, hogy össze tudunk fogni, és
emberileg majd megállítjuk a bűn problémáját! Tudunk olyan
gazdasági, kulturális, szociális és ökológiai stb. helyzetet
teremteni, ami megállítja a világ agóniáját. Létre lehet ezt
hozni emberileg?

Háttérbe szoríthatjuk János kijelentését, hogy az élet
egyedül Krisztusban van?

Miért nem jön Jézus már most, mire vár még? A világ
már tényleg ott tart, mintha a bolygónkon a „vészjelzők a
piros mezőben, a határértéken mutatnának”, akkor miért nem
jön el Krisztus? Vigasztalhatjuk egymást a következők
fényében: Jézus nagyon jól tudja, mi van a földön, mégis vár.
2Pt 3,9. verse: „Nem késik az ígérettel az Úr, mint némelyek
késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem
akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki
megtérésre jusson.”

Ezért vár még Isten. Tudja, hogy vannak emberek, akik
nem ismerték meg, hogy mit jelent Istenben élni. Lehetőséget
akar még adni azoknak, akik meg akarják ismerni őt. Sok
ilyen ember van még: 

„…akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.”
(Péld 8,17)

Az alapigénk nemcsak egy kis bibliavers, hanem az
életünkről, személyes sorsunkról szóló kinyilatkoztatás. „Akié
a Fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten Fia, abban az
élet sincs meg.”

Az emberek jelentős részének gondolkodásában két
nagy téveszme van jelen az üdvösséggel kapcsolatban: úgy
vélik, hogy érdemeikre tekintettel, és/vagy a bűneikkel együtt
fognak majd üdvözülni.

Isten viszont az embert úgy akarja az örök életbe átvin-
ni, hogy a bűnüket leválasztja róluk. Amíg nem ismeri meg
valaki a Fiút, fogja tudni, mi az, hogy bűn? 

Egyáltalán mit jelent az, hogy ismerni Jézust? A Biblia
lapjain a lehető legbensőségesebb, legmeghittebb kapcsolatot
találjuk ezzel a szóval megjelölve (1Móz 4,1).

Kik akarnak majd megválni bűneiktől? Akik megis-
merték és megszerették Jézus Krisztust. Akik nem ismerték
meg, vagy csak felszínesen, vagy háttérbe szorítják a Bibliát,
vagy divatból keresztyének, azoknak nem éri meg a „bűnnek
való meghalás” áldozata. 

„Én vagyok az út, igazság és élet.” (Jn 11,6) Az emberek
nem tagadják Isten létét, de szokták mondani, hogy az
Istenhez sok út vezet, mint ahogy egy hegycsúcsra is elméleti-
leg sok út vezet. De ez egy olyan „hegycsúcs”, amelyre…
hány út vezet? Egy. „Én vagyok az út...” – mondja Jézus.
Szokták mondani, hogy: „Tudom, hogy az Írás ezt mondja, de
én úgy gondolom, hogy…!” Van ezeknek a vélekedéseknek
realitásuk? Logikusak ezek bibliai alapon? Vagy pedig „pane-
les, sablonos”, lényegében világias gondolkodást tükröznek?
A valódi élet feltétele tehát az, hogy megismerjem Jézus
Krisztust. Mert ő az út! 

Péter fogalmazza meg levelében, hogy Krisztus az ő
drága vérét adta minden egyes emberért. Tudjuk jól, hogy a ma
emberének a 21. század elején netán kegyeskedésnek és túl
szentimentálisnak tűnik, hogy Krisztus az ő drága vérét adta
minden egyes emberért. A Biblia szerint ugyanakkor csak ez az
egyetlen mód áll rendelkezésre, ami által örök életünk lehet. Ha
ezt nem igényeljük, illetve háttérbe szorítjuk, Krisztus második
eljövetelekor nem tud leválasztani bűneinkről, és akkor nem fog
tudni üdvözíteni. A Biblia jelentőségteljesen elénk tárja, hogy
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már az Ószövetségben is ez volt az Isten célkitűzése a zsidó
népre vonatkozóan. 1500 éven keresztül – a magyar történelem
ennél sokkal kevesebb! – az áldozati rendszer által szemléltette,
hogy kinek a helyettes áldozata árán élhetnek. Szertartást kellett
a zsidó népnek végezni, hogy a gondolatukba vésse Jézus
Krisztus megváltói tevékenységét. Ha valaki elkövetett egy
bűnt, Isten megmondta neki, hogy csak akkor tudja lemosni
róla, ha elvégez egy szertartást. Mivel a bűn zsoldja a halál,
emiatt valakinek meg kellett halni. Isten nem akarta, hogy az
ember meghaljon a bűne következtében. Elrendelte, hogy hoz-
zon ekkor az ember egy ártatlan bárányt. A vétkezőnek a bárány
fejére kellett rátenni a kezét, teljes súlyával. A bűn ekkor át-
került a bárányra, és a bárány lett a bűnös. Ekkor el kellett vágni
a torkát, és végig kellett nézni, hogy az állat hogyan vergődik és
hogyan pusztul el. Döbbenetes szertartás volt. Ezzel a szemlél-
tetéssel – mintegy drámajátékkal – Isten el akarta érni, hogy
amikor az ember vétkezik, utálja meg a bűnét. Iszonyodjon a
bűntől! Soha ne vétkezzen. Bemutatta, hogy egy ártatlan kis-
bárány életét vette el, ha bűnt követett el. Ez a bárány Jézus
Krisztus jelképe volt. Miért kellett Jézusnak meghalnia?
Ugyanazokért a bűnökért, amit az ószövetségiek és mi is
elkövetünk. Ahogy az Ószövetségben egy szertartás utalt erre
vonatkozóan, ma is következménye van a bűnünknek: a bárány
vérét a papnak be kellett vinni a templomba. A három rész közül
a szentélybe kellett vinni, és a szentek szentjében lévő frigyláda
felé – benne a Tízparancsolat igéivel – kellett hinteni, mivel a
törvényt szegte meg a bűnös. A Biblia azt mondja, hogy véron-
tás nélkül nincsen bűnbocsánat. Isten nem akarta, hogy az
ember haljon meg, hanem a helyettese. Viszont akik megszeg-
ték a törvényt, azok bűnei nem töröltettek el, hanem csak
megelőlegezett bűnbocsánatot kaptak. Egy évben egyszer volt a
„jom Kippur”, a nagy engesztelési nap. A főpap ez alkalommal
szertartásosan megtisztította az egész évben rázúduló bűntől
megterhelődött templomot. Hozni kellett ekkor két állatot.
Egyik Krisztust jelképezte, másik a pusztai démont, Azázel
bakját, a sátánt. A főpapnak az összes bűnt az ártatlan állatra
kellett helyezni. És ekkor ennek meg kellett halnia. Azt az álla-
tot, amelyik a sátánt jelképezte, ki kellett vinni a táborból, és
soha többé nem lehetett visszaengedni a táborba. A bűn örökre
ki lesz így vetve a táborból. Nagyon fontos körülmény, hogy
akik nem vettek részt a nagy engesztelési napon, igaz megbán-
ták korábban a bűneiket, de nem mentek el a nagy engesztelési
napra, azoknak a bűneik megmaradtak. Meg kellett halniuk, és
ki kellett őket irtani Izrael táborából! A Zsid 8–9. fejezete mond-
ja: Jézus Krisztus most a mennyben azt a szolgálatot végzi éret-
tünk, amelyet az ószövetségben a főpapok végeztek. 

A 8–9. fejezetben írja – és a Jelenések könyvében is –,
hogy létezik a mennyben egy templom, mivelhogy a földi
templom csak másolat volt. Jézus Krisztus áldozatával
előlegezett számunkra bűnbocsánatot. Egy ember, aki például
tegnap megismerte Jézus Krisztust, vagy akik korábban közel
kerültek az Istenhez, gondolkodásmódjában megváltozott,
ennek Isten megelőlegezett bűnbocsánatot adott. Az Ószövet-
ségben az igaz bűnbánók bűnbocsánatot kaptak. Azt is mond-
ja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus a mennyben közbenjár
értünk. Ahogyan a főpap egyszer egy évben bement a szentek
szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot és eltörölje
mindazok bűnét, akik vétkeztek. Jézus a mennyben ugyanezt
a szolgálatot végzi. Vagyis, akik valamikor megismerték
Krisztust, és bűnbocsánatot kaptak, de visszaéltek, nem akar-
tak „hitben felmenni a szentek szentjébe”, és együttműködni a

bűneltörlésben, az ilyenekkel az Ószövetségben mit tettek? Ki
kellett irtani őket, mert a bűneik nem lettek eltörölve. Isten a
bűnössel közösséget vállalt? Aki szeretne utánajárni, meg-
találhatja, mert a 3Móz 4,16–23 ezekről beszél. A keresztyén
világ nagy többségének sajnos fogalma sincs arról, hogy mit
jelent a szentek szentje. Nincs fogalmuk arról, amit Pál mond,
hogy Jézus Krisztus bemegy a mennyei templomba, hogy
közbenjárjon értünk. Ha ez nem érdekel minket, akkor
ugyanúgy élünk, mintha Isten nem is létezne. A bűnt önma-
gunkra zúdítjuk. Hiába kaptunk korábban bűnbocsánatot, mert
ez – hasonlóan a felfüggesztett szabadságvesztéshez – csupán
megelőlegezett bűnbocsánat volt. 

Olvassuk el Mt 18. fejezetében az adós szolga példáza-
tát! Ma sokan úgy gondolkodnak, hogy ha Isten megbocsátott
a kereszten, akkor már most végérvényesen szabad bejárásunk
van a mennybe. Ez hatalmas sátáni hazugság! Az emberek
döntően nem ismerik fel a bűnbocsánat és a bűneltörlés közöt-
ti különbségtételt. Ténylegesen bűnbocsánatot kapott az
ember, de ez csak megelőlegezett bizalom. Ha visszaélünk
ezzel, és tovább folytatjuk bűnös életünket, akkor elmu-
lasztjuk a Krisztus elé járulást a szentek szentjébe. Ekkor a
bűneink el lesznek törölve? Szeretnénk hangsúlyozni
jelentőségteljesen, hogy miért van ennek a bibliaversnek óriási
jelentősége: „Akié a Fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az
Isten Fia, abban az élet sincs meg.”

Aki nem Krisztusban éli életét, az a legkisebb mértékben
sem fog azzal foglalkozni, hogy mit tett Jézus értünk. A
legkisebb mértékben sem fog tudakozódni afelől, hogy most
hol van Krisztus, és hogy mit tesz ebben az időben értünk. Egy
mennyei ítélet – vizsgálati ítélet – folyik jelen pillanatban min-
den egyes ember felett. „Mert nékünk mindnyájunknak meg
kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt...” (2Kor 5,10)
Teszteljük, hogy ez az információ számunkra esetleg magas
hírértékű, azaz releváns hír, vagy pedig alacsony hírértékű,
netán logikailag üres, közhelyszerű, redundáns információ. Ha
például valamilyen ügyből kifolyólag bíróság elé kellene
mennünk hétfőn, most pedig hétvége van, és ha nem tudjuk
megfelelően védeni magunkat, akkor nagy súlyú
következménye lesz, netán pár év szabadságvesztés is kinéz.
Ekkor úgy élnénk az életünket, hogy nem is foglalkoznánk
vele, eszünkbe sem jutna, vagy pedig nagyon izgulnánk?
Érdekelne-e, hogy két nap múlva milyen ítélet születik? Ennél
végtelenül sokkal nagyobb jelentőségű ítélet folyik a fejünk
felett! Itt az örök életünkről van szó! Gondolatunkban megje-
lenik-e, hogy most esetleg énrajtam van a sor? Földi dolognál
nagyon is ott lenne ez bennünk, de itt az örök életről van szó,
és ettől a hírtől – meglehet – egészen nyugodtan alszunk?!

Aki nem igényli Krisztus közbenjárását, miképpen az
Ószövetségben is ha valaki nem igényelte, akkor abban az
emberben megvolt-e, illetve megvan-e az élet?! Nem, mert
kivettetett Izrael táborából. Isten azt szeretné elérni – mert
nem személyválogató ő –, hogy minden ember üdvözüljön, és
az igazság ismeretére eljusson. Szeretné, ha mindenkiben
meglenne a Fiú élete. Aki ezt nem igényli, azzal az Isten sem
tud mit tenni. Isten azt akarja, hogy az ő második eljövetelére
az emberről a bűnét sikeresen leválassza. Az Ószövetségben is
ez volt a célja. Évente megtisztította a bűnöktől a tábort.

„Ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az
Isten, és az az élet a Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet, és
akiben nincs meg az Isten Fia, abban az élet sincs meg. Ezeket
írtam meg néktek, akik hisztek az Isten Fiában, hogy tudjátok
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meg, hogy örök életetek van, és higgyetek az Isten Fiának
nevében.” Akik komolyan veszik ezt, és így akarják élni
életüket, azok örök életet nyernek. Lehet akkor hiteles üdvbi-
zonyosságunk? Biztosak lehetünk abban, hogy Isten
üdvözíteni akar bennünket, ha a Fiúban éljük az életünket?
Lehet üdvbizonyosságunk. Onnan lehet tudnunk, hogy van
üdvösségünk, hogy „miénk a Fiú”. Tényleg „miénk a Fiú”?
Keresztyénnek valljuk magunkat, azaz Krisztus-követőnek.
Tényleg követjük Krisztust? Vagy pedig mindenféle kifogást
találva úgy követjük, ahogy a keresztyén világ döntően teszi?!
(Lásd 2Tim 3 ismét!) Pál jelentőségteljesen mondta: „Ama
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, végezetül
eltétetett nékem az örök élet koronája.” Akkor mondhatom ki
ezt, ha a nemes harcot megharcolom mindennap. A nemes
harc megharcolása azt jelenti, hogy az ellenségünket naponta
legyőzzük. De ki a legnagyobb ellenségünk? Pilinszky János
szerint „a legnagyobb ellenségünket magunkban hordozzuk”.
Ez a legnagyobb ellenségünk akarja, hogy a „Fiúban éljük az
életünket”?! Vagy pedig totálisan az ellenkezőjét akarja? Sőt,
esetleg egy nagyon jól koreografált, teátrális, kompromisszu-
mos megoldást akar a „se vele, se nélküle” elv jegyében? A
„futásomat elvégeztem” azt jelenti, hogyha a Fiúban éljük
életünket, és akik nem ismerik Krisztust, azokkal – akik ezt
igénylik – megismertetjük. Nem úgy élünk a továbbiakban,
mintha Krisztust sohasem ismernénk. Ki sem bírjuk, hogy ezt
az egyedül igaz, valós, lényegi életről szóló, legmagasabb
hírértékű információt, az örömüzenetet tovább ne adjuk!

Kr. e. 1445–1446 környékén volt, amikor Isten kihozta a
zsidó nemzetet Egyiptom földjéről. Amikor megkapták a tíz-
parancsolatot, Isten jól tudta, hogy ezt mi emberek nem tudjuk
emberi erővel megtartani. Ezért Isten többletkinyilatkoz-
tatásként – ezt olvashatjuk a Mózes harmadik könyvében – adta
az áldozati szertartásokat is kegyelmének, szeretetének újabb
jeleként. Ahhoz, hogy felismerjék, és hogy – felülről való erő-
vel – meg tudják tartani a tízparancsolatot, bárányáldozati szer-
tartásokat kellett hozni. Mt 27-ben azt olvassuk, hogy a temp-
lom kárpitja kettéhasadt, a szertartásoknak ekkor vége szakadt.
A bárány Krisztusra mutatott. Az igazi Bárány meghalt. A Kol
2,2 szerint az „árnyék valósággá” lett. A szertartások
érvényüket veszítették a beteljesedéssel. Krisztus a feltámadása
után még 40 napig a földön volt. Elkezdte közbenjárói szol-
gálatát. A középkorban, amikor a Biblia el volt rejtve, nem
tudtak erről a közbenjárásról, de a vég idején – mondja Dániel
könyve – nagyobbá lesz a tudás, sokkal többen megértik, hogy
Krisztus milyen szolgálatot végez a mennyben.

Amikor Jézus eljön másodszor, akkor az „Isten országá-
nak ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek,
és akkor jön el a vég”. Világcsoda lesz, hogy hatmilliárdnál is
több ember él, és nagyon sok más különböző vallás képviselői,
akik jelenleg még elvetik Krisztus személyét, de félreérthetetlen
bizonyossággal meg fogják őt ismerni. Minden embert
választás elé fog állítani, mert fehéren feketén mindenki tud
majd dönteni, hogy Istent akarja-e választani vagy a
„nagybetűs” életet. Nem lesz olyan ember a földön, aki amikor
eljön Krisztus, előzetesen ne döntött volna vagy mellette vagy
ellene. Akik el fognak veszni, csak a saját személyes, tudatos
döntésük következményének hatására fognak elveszni, és nem
a véletlen következményeként. Jézus előre megjövendölte ezt
is. És lesznek majd a Mt 24 és párhuzamai tanulsága szerint,
akik teljesen ellentétes üzenetet fognak hirdetni, éspedig a
keresztyénség nevében! Ez a lényeg. De Isten ellensúlyozza ezt,

mert vannak olyanok, akik nagyon jó szándékú emberek, de
nem értik a Biblia összefüggéseit. Fontos megfigyelnünk –
mondja Péter –, „egyetlenegy szó sem támad saját magyarázat-
ból”, mert Krisztus szerint „ez az evangélium” fog hirdettetni,
nem különböző evangéliumok, hanem az Isten beszédének
evangéliuma bizonyságul, azaz abszolút meggyőző erővel.
Akik most még valaminek hatására nem látnak át bizonyos
összefüggéseket, azoknak az értelmét a Szentlélek fogja
segíteni. Jakab mondja: akinek nincs bölcsessége, Isten meg
fogja adni. Aki szíve jóindulatából kutatja az Írásokat, nem kell
majd félnie, hogy más evangéliumot fogad el, mert a Szentlélek
fogja a munkát kísérni, és még a legtudatlanabbak is meg fogják
érteni. Az apostolok közül sokan egyszerű halászok voltak.
Krisztus második eljövetele előtt ez az evangélium, az Isten
beszédének evangéliuma bizonyságul fog hirdettetni. Ez és
értelemszerűen más evangéliumok is hirdettetnek majd, de ez
az evangélium hatalmasan, erőteljesen hirdettetik. Itt, ennél a
pontnál mindig egy fontos alapelv kíván kifejtést: mikor fogjuk
tudni a hamis pénzt felismerni? Ha ismerjük az eredetit!
Nagyon fontos dolog! A Bibliában vannak olyan dolgok, amiket
nehezen tudunk megérteni, de ha imádságos szívvel olvassuk a
Bibliát, nem kell félni, hogy jön például egy Da Vinci-kód, és
mindent „lesöpör”, így az embert a hitétől eltávolítja. Mert a
Biblia lényege: ha megismerem, és olvasom, ezáltal fel tudom
majd fedezni a hamisságot, és nem a hamisságok fognak
eltávolítani engem Istentől. Fontos, hogy naponta táplálkoz-
zunk Isten beszédével. A Biblia önmagát magyarázza. Például,
ha valamit nem értek Mózes könyvében, és haladok tovább,
lesz olyan könyv, amiből megértem majd. 

Ez a törvényszerűség érvényes a Jelenések könyvére is,
amely az Ószövetség 39 iratából 36-ot idéz. A Jelenések 404
versből áll, és ebből 278 ószövetségi idézet. Ha – mondjuk –
nem olvasom az Ószövetséget, nem fogom megérteni a
Jelenések könyve jelképeit. De ha végigolvasom a Bibliát, és
elérek a Jelenések könyvéhez, vannak benne olyan dolgok,
amikkel korábban már találkoztam. Ezékiel, Mózes, Zakariás
stb. A Biblia önmagát magyarázza. Isten meg fogja mutatni.
Fontos, hogy én tudjam leleplezni a hamisságot a Biblia
alapján.

Pál apostol alá is támasztja ezt: 1Kor 2,14. verse: „Az
érzéki ember nem foghatja fel az Isten lelkének dolgait,
bolondságok néki..., de nekünk életnek beszéde...” Azaz az
Isten Lelkétől nem érintett ember nem foghatja fel Isten
Lelkének dolgait, mert bolondságnak tartja – mondja az egyik
fordítás. Az az ember, aki megismerte a Biblia jelentőségét, és
olvassa a Szentírást, boldog lesz.

A zsidó nép hol követte el a hibát? Ott, hogy megtartot-
ták maguknak az Isten ismeretét, és nem mondták el. Pál
mondta, aki zsidó származású volt: miattunk káromoltatik
Isten evangéliuma, mert a népnek, aki megismerte Isten cse-
lekedetét, a jellemében is tükröznie kell, hogy kit képvisel. Az
Istennek most is van választott népe, láthatatlan gyülekezete,
és a történelem legvégén is lesz, akiket azért választott ki az
Isten, hogy továbbvigyék az embereknek a jó hírt, az öröm
üzenetét. Ebből adódóan bizony nagy a felelősség.
Mindazoknak nagy a felelőssége, akik valamilyen módon
kapcsolatba kerültek az Isten beszédével. A talentumok
példázata erről szól. Kamatoztatni kell. Nem arra kell várni,
hogy a választott nép mit tett vagy mit tesz, hanem hogy én
mit teszek. A Jn 10. fejezete mondja: lesz „egy pásztor és egy
nyáj”. Én mit tudok tenni? Nem végezte el korábban sem
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maradéktalanul a nép a feladatát. Jézus 2000 éve meghozta az
áldozatát, de még mindig nem jutott el mindenhova az
evangélium. 

„Hármas angyali üzenet” is lesz az utolsó napokban,
mondja a Jelenések könyvében a Biblia: „Az Istent féljétek, és
néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája.”
Nagy fennszóval fog hirdettetni. Isten nem fogja megengedni,
hogy akik megismerték őt, azok más emberek mulasztásából,
hibájából elvesszenek. Mert azt ígérte, ha ti nem szóltok, a
kövek fognak szólni, azaz prófétákat is tudok a kövekből
támasztani. 

Tehát amit nekem tennem kell, az, hogy amit megis-
mertem, azt a gyakorlatba is átültessem. Mit teszek, elásom az
ismeretemet vagy kamatoztatom? Mit tegyünk azokkal, akik
szóba sem állnak velünk? Nem fontos rögtön beszélni. Sokkal
jobb, ha cselekedeteinken látják, amit beszélünk. Sokkal
rosszabb, ha beszélek és a cselekedeteim mást mutatnak. Ránk
is érvényes lesz ekkor az, hogy „miattunk káromoltatik Isten
beszéde”. 

Fontos kérdést említenénk. Mi fogja jellemezni az
embereket? Olvassuk a Jel 14,4–5.12 verseket! Akik hirdetni
fogják az evangéliumot, a Krisztus evangéliumát, azokból
tevődik össze egy nép. Ezek azok, akik kamatoztatják a rájuk
bízott talentumokat. Ezekre jellemző lesz:

1. „akik asszonyokkal nem fertőztettek meg” – nyilván
nem a testi kapcsolatra utal a Szentírás, mert a házasságon
belüli házasélet tisztességes – az asszony a Bibliában ui. két-
féle jelkép: a „tiszta” és a „parázna asszony”. Az egyik az igaz
egyház, akik elhatárolódnak a „hitetéstől”, az igazságot
hamissággal feltartóztató „csűr-csavar” tanításoktól. Azaz
zárt, koherens, sziklaszilárd keresztyén-krisztocentrikus iden-
titással, morállal rendelkeznek. A másik a Krisztussal ellen-
tétes tanítást képviselő hamis egyház. A „szüzek” tehát azok,
akik hűségesek Krisztushoz.

2. „Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy.”
Egyetlen út van csak, és ez a Jézus Krisztus.

3. „Ezek áron vétettek meg az emberek közül az Istennek
és a Báránynak zsengéjéül.” Hálásak, és nem veszik semmibe
Krisztus áldozatát. Tudják, hogy ennek az áldozatnak a
következtében élhetnek.

4. „Szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten
királyi széke előtt feddhetetlenek.”

Tehát lesznek olyan emberek, akik bűntelenül meg fog-
nak állni az Isten előtt. Hogyan lehet ez?

Önmagukban sehogy, mert ez üres illúzió, lehetetlenség
lenne. De az Istennel együtt semmi sem lehetetlen. Teremtő
szava hatalmával megteremtette mindazt, ami ehhez való.
Péter mondja, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándéko-
zott bennünket, ami az élethez való. Tehát ővele együtt minden
lehetséges. 

5. „Itt van a szentek békességes tűrése” (12. vers) – áll-
hatatossága a pontosított fordítás szerint. Tehát lesznek szent
emberek, akik állhatatosan végig hűek, kitartóak maradnak, és
ez az ő üdvözülésük titka. Állhatatosak Isten mellett, és meg-
tartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Sértetlenül megtartják
Isten minden parancsolatát. Nem Jézusban hisznek, hanem
ugyanazzal a hittel bírnak! Tehát ugyanaz a hit van meg bennük,
ami Jézus Krisztusban volt. Ezeket a jellemtulajdonságokat el
lehet, sőt – mondhatni – kötelező elérni Isten segítségével. Ezek
előfeltételek, kritériumok! Amikor valaki ezekre az apokalip-
szisigékre hivatkozik, netán még interpretálja is, villámgyorsan

megkaphatja a negatív tipizálást, a címkézést, hogy esetleg
szektás, vagy hogy fundamentalista, „vonalas” eszméket
képvisel stb. Ezekkel a minősítésekkel az csupán a baj, hogy –
visszafordítva a vonatkoztatásokat a kérdezőre – kérdésessé
válik akkor, hogy netán az isteni üzenetet lejegyző apostol is
ezek szerint szektás? Vagy netán az Apokalipszist kijelentő
Krisztus is ezek szerint szektás? Jó lenne végre
egyértelműsíteni, hogy az igazság „szektorsemleges”, „feleke-
zetsemleges”, és csak igazság, illetve hamisság van!

Egy filozófus professzor szerint: „úgy van felekezeti
igazság, ahogy van buddhista matematika. Mivel buddhista
matematika sincs, csak matematika van, így felekezeti igazság
sincs, csak igazság van.”

Visszatérve az isteni segítségre a megigazulásban,
például ha valakinek nincs meg mind a két lába, nem lehetne
elvárni tőle, hogy futóversenyt nyerjen. De ha tolókocsiba
tesszük, lehet, hogy egy paraolimpián eléri a célt. Krisztus
nem kívánja meg, hogy a bűnnel megterhelt gondolkodá-
sunkkal saját magunktól érjük el a bűntelenséget, és szentté
váljunk, mert ez lehetetlenség. De vele együtt minden lehet-
séges. Ha az emberek elérik ezt, akkor mindenki számára
példák lesznek. Látják majd, hogy parázna voltam, indulatos
voltam, alkoholista voltam stb., és most nem az vagyok. Így
tesz képessé Isten, hogy az evangéliumot hirdessem. Sajnos
azonban megállapítható, hogy jelen pillanatban nem úgy foly-
tatódik az evangéliumhirdetés a felismert világossághoz

képest, ahogy kellene. 
A Biblia azt mondja, hogy az apostolok egy emberöltő

alatt az egész Római Birodalomban elterjesztették a keresz-
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tyénséget. Tizenkét ember! Hogyan lehetett ez? Úgy, hogy a
korai eső ideje alatt a Szentlélek segített munkájukban. Jakab
pedig mondja, hogy lesz késői eső, amikor a Szentlélek kiárad,
mert szükség lesz rá, hogy látszódjon meg életükben, amihez
a Szentlélek erejére lesz szükség. Volt egy korai eső, és lesz
egy késői eső, hogy elterjedjen az evangélium, és befejezze a
munkát. A keresztyén emberek ezeket a bibliai igazságokat
sem ismerik a maguk teljességében. A Biblia azt nem tanítja,
hogy amikor Krisztus áldozatát elfogadtam, akkor a bűneim is
el lettek törölve. A Biblia azt mondja, hogy bűnbocsánatot
kaptunk. Akkor értjük meg ezt igazán mélységében, ha az
ószövetségi szertartásra térünk vissza. Amikor valaki vétkezett
és áthárította bűnét a bárányra, akkor bűnbocsánatot kapott, de
a bűnei nem lettek eltörölve. Megelőlegezett bűnbocsánatot
kapott. Ezért volt szükség az évenkénti nagy engesztelési
napra, amikor a főpap belépett a szentek szentjébe. Elvégezte
a szolgálatot, amikor az éves bűnöket, melyekkel
megterhelődött a templom, a bűnöktől megtisztította. És egy
ember csak akkor lett teljesen tiszta, amikor ezen a szertartá-
son is részt vett. Ha nem vett részt, akkor bűnei megmaradtak,
és ki kellett őt irtani Izráel táborából. Évente elvégzett szol-
gálat volt a főpapi szolgálat. Naponkénti szolgálat, papi
szolgálat bűnbocsánatot adott, de az ember bűnei nem lettek
eltörölve. Ehhez kellet a főpapi szolgálat. Ha részt vett ezen a
nagy engesztelési napon hitben, átéléssel, akkor a bűnei is el
lettek törölve.

A Zsid 8-ban mondja az Írás a 24. versben: „Nem
kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak a másolatába ment
be Krisztus, hanem magában a mennybe, hogy most Isten
színe előtt megjelenjék érettünk.” Krisztus egyszer jelent
meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
Amikor a Mt 18. fejezetében az adós szolga példázata adja
meg a választ. Van egy ember, akinek tartozása van.
Odamegy a gazdához, és a gazda elengedi neki azt. Kimegy
előle, és összetalálkozik egy barátjával, de ő nem engedi el
neki a tartozását, hanem nyomorgatja. Ekkor mondja a
gazda, hogy a tízezernyi talentum tartozásodat (bizonyos
számítások szerint ez kb. 10 millió dollárt jelent, szemben a
kétnapi napszám értékével!) elengedtem, de te a másik
embertársadnak a százdénáros tartozását nem tudtad
elengedni, ezért visszakerülsz a börtönbe. Vagyis Jézus
Krisztus először megadja a bűnbocsánatot, de ha visszaélünk
ezzel, ha életünk az ellenkező mederben folyik, akkor az
idők végén ez a bűnbocsánat semmit nem ér. Fontos, hogy
amikor Krisztushoz megtérünk, és bűnbocsánatot kapunk,
megelőlegezett bizalmat kapunk, hogy ezzel éljünk. Krisztus
elvégzi érettünk is a szertartást, miként a főpap is, hogy
eltöröltessenek bűneink, és csak akkor szabadulunk fel.

Az idők jeleinek jelen állása mértékadó szaktudósok
megállapítása szerint: a világ jelenlegi ökológiai helyzete
több mint súlyos, a lehető legrosszabb forgatókönyv van
teljesedőben. Tudósok megállapítása szerint a válság lefelé
menő folyamata nem lineáris, hanem egy exponenciális mér-
tani függvénnyel, haladvánnyal írható le. Maga a válság
elméletileg három fázisra bontható, ez a modell lényegileg
minden válságfolyamatot jól leír és jellemez, a szívinfark-
tustól az ökológiai válságon át a szociológiai, politikai
válságokig. Első fázis a finom működészavar, disz-
funkcionalitás, második fázis maga a kaotizáció (a „koz-
moszból” a káosz felé vezető út), majd a kataklizma, amikor
az entrópia kiteljesedik, minden nivellálódik, kiegyenlítődik,

végállapotba kerül, lenullázódik.
Meteorológiai szakemberek hiteles előrejelzése alapján a

már nem túl távoli jövőben úgynevezett szuperviharok várha-
tok (szupercellák, tornádók), akár már a közeljövőben is. Akár
Magyarországon is 3–6-ig, azaz a legnagyobb fokozatig is
terjedő viharok lehetnek.

Az energiaválság az előzetesen várt évtizedekhez képest
alig néhány éven, évtizeden belül akkumulálódik. Ezt bizonyít-
ja, hogy az „olajhozamcsúcs” az elmúlt évben történt meg.

A világ sorsa iránti pesszimizmust fokozza az a tény,
hogy az 1980-as években 2000 szaktudóst hívtak össze egy
nemzetközi konferenciára, ahol a világ jövőjével kapcsolatos
felelősségtől motiváltan egy dokumentumot fogalmaztak meg,
melyet az akkori világ legilletékesebb vezető főembereihez
eljuttattak. Ebben a dokumentumban az a konklúzió áll, hogy
most van az utolsó esély a Föld sorsának megmentésére, az
1980-s években való hatékony megelőzés és „gyógyterápia”
ideje. A legborzasztóbb dolog az, hogy nevezett
legilletékesebb vezetői az akkori világnak lényegében válasz
nélkül hagyták e dokumentumban foglalt megkeresést.

Az elmúlt század negyvenes éveiben az akkori kor egy
vezető egzisztencialista filozófusa, Martin Heidegger már
akkor így fogalmazott: itt már csak egy Isten segíthet!
Szükséges tudnunk, hogy ő ezt a mondását ráadásul ateista
háttéren fogalmazta meg.

Döbbenetes idők jele például a lelki vakság, mely napi
gyakorlat szintjén mindennapos tapasztalatként tetten érhető,
és teljesül Jézus Krisztusnak az a jövendölése, hogy az
emberek „amiképp az özönvíz előtt való napokban esznek és
isznak, házasodnak és férjhez mennek, mind ama napig, ame-
lyen Noé a bárkába ment, …aképpen lesz az ember Fiának
eljövetele is”. Tehát a Biblia kategorizmusával lehet azt mon-
dani, hogy „akié a Fiú, azé az élet”, aki pedig nem ismerte
meg a Fiút, az az életet sem ismerte meg!

„Sokan nem hajlandók elfogadni Krisztust addig, amíg
nem válik egyszerűvé és világossá előttük az üdvösség ter-
vének titka. Nem hajlandók arra, hogy a hit szemével nézzenek
fel Krisztus keresztjére, bár látják, hogy azok az ezrek, akik ezt
tették, azonnal megérezték a sugárzó erő teljességét. Sokan a
filozófia útvesztőjében barangolva keresik azokat az észokokat
és bizonyítékokat, amelyeket viszont sohasem fognak meg-
találni. Miközben elvetik azokat a bizonyságokat, melyeket
Isten az ő jóságában megadott, visszautasítják Istennek azon
kérését, hogy járjanak az igazság napjának világosságában.
Nem akarják ezt megtenni addig, amíg e nap fényének okát
meg nem értik. Mindazok, akik kitartanak ezen az úton, soha
nem jutnak el az igazság ismeretére. Isten elegendő
bizonyítékot ad nekünk, melyekre alapként építhetjük hitünket.
Aki ezen bizonyítékokat nem fogadja el, lelkileg sötétségben
marad. A mi kötelességünk az, hogy tekintsünk föl Krisztusra,
akit a felemelt érckígyó jelképez. Tekintsünk fel a hit szemével,
mert egyedül ez ad nekünk életet!” (E. G. W.: Pátriárkák és
próféták, Vándorlás Edom körül című fejezet)

„Csak kétfajta embert nevezhetünk bölcsnek; az egyiket
azok képezik, akik teljes szívvel szolgálják Istent, mert megis-
merték, a másikat pedig azok, akik teljes szívvel keresik, mert
még nem ismerték meg.” (Blaise Pascal)

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és
a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom
nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,4)


