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„Legjobb védekezés a gondolkodás”
„De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te

hited. Te azért idővel megtérvén a te atyádfiait erősítsed.” (Lk
22,32)

I. A keresztyén élet alapja
„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgal-

masságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és
Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne
szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok a ti
elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi
az Isten jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róm 12,1–2) 

Egyszer egy filozófiaprofesszor azzal kezdte az
egyetemi előadását, hogy fogott egy befőttes üveget, és
megtöltötte azt 5–6 cm átmérőjű kövekkel, majd megkérdezte
hallgatóit: „Ugye, tele van az üveg?” „Igen” – hangzott a
válasz. Ezután elővett egy apró kavicsokkal telt dobozt, és
elkezdte beleszórni a kavicsokat az üvegbe. Miután az apró
kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint
megállapították, hogy az üveg tele van. Ezután a professzor
elővett egy homokkal teli dobozt, és elkezdte betölteni a
homokot a befőttes üvegbe. A homok természetesen minden
rést kitöltött. „És most” – szólt a professzor – vegyék észre,
hogy ez az önök élete. A kövek a legfontosabb dolgok: Isten,
családod, egészséged, gyerekeid stb. Ha minden mást
elveszítenél, éle-ted akkor is teljes maradna. A kavicsok azok
a dolgok, amelyek még nagyon számítanak, mint a munkád,
házad, az autód stb. A homok az összes többi, az apróságok.
Ha a homokot töltöd be először, akkor nem marad hely a kav-
icsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életeddel. Ha
minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem
marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak
számodra. Fordíts időt és figyelmet azokra a dolgokra,
amelyek alapvetőek a boldogságod szempontjából! Keresd az
Istent, és szánj rá kellő időt, hiszen ő áll az első helyen!
Egyébként is a Bibliában ő a „kő”, a „kőszikla”. Ezután törődj
a pároddal, játssz, beszélgess a gyerekekkel! Fordíts energiát
az egészségedre! Inkább az egészségre költs, mint a betegsé-
gre! Legyen időd a hozzátartozóidra, barátaidra! És mindig
lesz időd dolgozni, takarítani, bevásárolni, rendet rakni!
Először a kövekre figyelj, azokra a dolgokra, amik igazán
számítanak! Életed, családod jövője függ ettől! Állíts fel mag-
adnak priori-tásokat, fontossági, sorrendet! A többi csak kav-
ics, és homok. 

Egyszer egy lelkipásztor – az életének, küldetésének az
utolsó szakaszában – valamikori gyülekezete egyik idős
nőtagjának sokat sejtetően azt mondta: „Tudja testvérnő, néha
az is megtörténik, hogy egy lelkipásztor is úgy az élete vége

felé még megtérhet…!” Péternek elgondolkodtató lehetett hal-
lani, hogy őneki még meg kell térni. Amikor pedig ő már úgy
hitte, hogy régen megtért. Hiszen a „Jer, kövess engem!”
parancsnak engedelmeskedett. Otthagyott mindent, és – for-
málisan, fizikálisan – követte Jézust, bárhova is ment. Még
értékrendet, gondolkodásmódot is cserélt, hiszen hagyott
„csapot, papot”, családot, barátot, mindent, mindent, és csak
ment, ment Jézus után. Az is igaz, hogy néha „Krisztus elébe
került, és előtte ment, és azt mondta: „Uram, jer, kövess
engem, én jobban tudom az utat, mint te!” Péter, illetve a többi
tanítvány nem is sejtette, hogy még nekik is meg kell térniük,
holott úgy gondolták, hogy ők ezen már rég túl vannak. A
Bibliában a sok megközelítés és fogalom-körülírás közül
három döntő, definitív, egzakt, magas pregnanciájú, erőteljes
meghatározás kiemelhető a megtéréssel kapcsolatban. Ezek
egymást dialektikusan – megszüntetve, megőrizve – felülíró
szintjei, horizontjai, mintegy fejlődési fokozatai a
megtérésnek. A végső szint az a végcél, az Isten-arcúság, a
krisztusi jellem elérése, melyre azt mondja a Megváltó
(Péternek): „Te pedig… idővel megtérvén…” (a bibliai
idézetek Károli-fordításban értendők), a továbbiakban alka-
lmas leszel a pásztorságra, a tőlem származó küldetés
betöltésére, illetve az üdvösségre. Mik is ezek a szintek? 1.)
metanoeó, a gondol-kodásmód, az értékrend megváltozása, 2.)
anóthen gennéténai, a felülről születés és 3.) episztrephó epi
tu teu, azaz odafordulás Istenhez. Ezen szintek bibliai körbe-
járása, biblikus fogalmi meghatározása rendre a következő:

1.) Metanoeó – a gondolkodásmód, az értékrend
megváltozása

Ez felel meg a hagyományos közgondolkodásos
megtérés-fogalmunknak. Ezt jeleníti meg legklasszikusab-
ban a tékozló fiú példázata. Itt érhető tetten a magábaszállás,
a bűntudat, bűnbánat megjelenése, a csendesség tartása, a
feleszmélődés reális helyzetére, illetve helyzetének a
reménytelenségére, sanyarú, kilátástalan voltára. Az
elveszettség tudatára, illetve arra, hogy még egy utolsó
megoldás van az életére nézve, tudniillik a „visszafordulás”
az atyai házhoz. Ez a megtérés még – mondhatni – viszony-
lag alacsonyrendű motivációs szint, hiszen erősen át van
szőve az evilágiság, az önzés indítékaival, még erősen testies
színezetű, hiszen összehasonlítási alap például az eledel,
azaz „az én atyámnak házában a béreseknek különb étele
van”. Mindenesetre a kulcs-értékrend megváltozott, hiszen
az atyai ház értékrendjének kontrasztfényében látja a saját
jelen helyzetét. Ez viszont alapvető döntésre motiválja: visz-
szamegyek az én atyámhoz! Ez még erősen egoisztikus, én-
szerető, nárcisztikus döntés, hiszen az atya szeretete
halványan, derengően, jelzetten van még csak meg. Az ala-
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csonyrendű motiváció jellemzője még: félelem helyzetének
végső reménytelenségétől, elveszettségétől, és az ebből
adódó kényszer a visszafordulásra. Az atyai házban nyílván
feljön a tékozló fiú indítékrendszere majd a legmagasabb
rendű szintekig.

2.) Anóthen gennéténai – a felülről születés
Ez a szint felel meg a keresztyén szóhasználatban az

„istenfélelem” szó, fogalom jelentésének, illetve az isten-
félelem, a bibliai normatíva megjelenésének, fejlődésének. Ez
is, mint minden szint, nem statikus lelki állapot, hanem
dinamikus lelki fejlődésmenet. Salamon azt tanítja a
Példabeszédekben: istenfélelem „a rossznak gyűlölése… és
eltávozás a gonosztól.” Pál apostol ezt így fejezi ki: „iszonyod-
jatok a gonosztól!” Jóbról azt olvassuk, hogy „hitt Istenben,
és istenfélő volt, bűngyűlölő és feddhetetlen”.

A bibliában rejtett, kódolt üzenetek vannak. Ezek rendre
megtanítanak bennünket egy-egy szó, fogalom mély, belső,
átfogó megragadására, felfogására, korrekt, körvonalazott,
cizellált megértésére. Továbbá megtanítanak bennünket a
különböző lelki fejlődésmenetek állomásaira, szintjeire,
illetve az ezekre eljutáshoz pedig használati utasításokra, aján-
lásokra.

A felülről születés talán legjobb illusztrációja Jézus
Nikodémussal történő beszélgetése. Ez a szint jelenti a felülről
születést, származást, az új személyiség, az un. második ter-
mészet, az isteni természet és jellem megszületését, a belső
ember megszületését, megerősödését, valamint az ó-ember, az
első természet megerőtlenedését. „Mert gyönyörködöm az
Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik
törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém
törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van
az én tagjaimban” (Róm 7,21–22). Ez azt jelenti, hogy meg-
van már az új értékrend és gondolkodásmód (az önzéssel
szemben a szeretet értékrendje és gondolkodásmódja).
Megvan az új természet és jellem megszületése, növekedése
is. De ugyanakkor jelen van a bűn a testben törvényként
kódolva, és a Szentlélek még nincs jelen folyamatos jelenlét-
tel, törvényként, csak időszakosan, „vendégként”. Emiatt nem
tudja felülírni törvényként való folyamatos jelenlétével a
jelenlévő bűn törvényét, és a bűn törvényének „eladottság” a
rossz cselekvésében, visszaesésekben, bukdácsolásokban
nyilvánul meg. Az egyén ekkor még a Róma 7. által jellemzett
konfliktuózus lelki állapotban vesztegel. A Róm 7-ben leírt
állapotból a Róm 8.-ban leírtakba történő átjutáshoz szükséges
a megtérés harmadik fokozata, a legmagasabb rendű lelki
szint, és horizont, amit ember valaha is elérhet Isten
kegyelméből!

3.) Episztrephó epi tu teu – azaz odafordulás Istenhez:
Itt már nemcsak az atyai házhoz, hanem személyesen

magához az Atyához, az Istenhez megtérésről van szó. Ennek
a lelki szintnek a fogalmi megragadásához az alábbi igei
előfeltevések szükségesek:

1.) „Ha megtérsz Izráel, hozzám, hozzám térj meg!” (Jer
4,1)

2.) „Béküljetek meg az Istennel…” (2Kor 5,20).
3.) „…én abban gyakorlom magam, hogy botránkozás

nélküli lelkiismeretem legyen az Isten, és az emberek előtt min-
denkor” (ApCsel 24,16).

4.) „…mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő
parancsolatait” (1Jn 5,3), „Ha engem szerettek, az én paran-
csolataimat megtartsátok!” (Jn 14,15)

5.) „…mert a Krisztusban való élet lelkének törvénye
megszabadított engem a  bűn, és halál törvényétől” (Róm
8,2).

6.) „Ismerik az ő hangját, …és követik a Bárányt, vala-
hová megy…” (Jel 14,4).

7.) „Járj előttem, és légy tökéletes!” (1Móz 17,1),
„Legyetek azért tökéletesek!” (Mt 5,48). „Az ember
tartózkodási helye az Istennél van.” (Hérakleitosz)

8.) „Szemeimmel tanácsollak…” (Zsolt 32,8).
9.) „Aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes.” (Jak 3,2)
10.) „…és szájukban nem találtatott álnokság…, ők

azok, akik megtartják az Isten parancsolatait, és a Jézus hitét”
(Jel 14,5).

II. A mennyei vezetés alapelvei
„A keresztyénség csak előröl, az eredet felöl érthető…,

mert elől van a mérték, amellyel mérhető.” (Hamvas Béla)
Egyszer egy lelkész hitbeli tapasztalatairól, a mennyei

vezetésről tartott előadásában elmondta egy közelmúltbeli
élményét. Angliában élő barátait látogatta meg. Egyszer autó-
val mentek hosszabb útra ismerősökhöz, és ehhez az úthoz
használták a navigációt, a GPS-t. Elmondta, hogy mennyire a
biztonságélményét és -érzését jelentette azt tudni, hogy biz-
tosan megérkeznek a célhoz. A GPS egyrészt adott pontos
helyzet-meghatározást, továbbá pontos irányjelzést az úthoz,
illetve ha letértek az útról, akkor „újratervezéssel” megadta a
pontos visszatalálás lehetőségét a helyes útra. A pontos cél
meghatározásával, illetve célra-vezérlésével összehason-
líthatatlan biztonság-élményt, felszabadultság-élményt jelen-
tett. Elmondta a lelkész, hogy meggyőződése, hogy a mennyei
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„GPS” is valahogy így működik, csak sokkal pontosabban. A
modern kor egyik vívmánya nagyon jó illusztrációt jelent az
égi vezetés, navigáció, célra-vezérlés szemléltetésére.
Elmondta: meggyőződése, hogy ugyanilyen felszabadultság-
élményben, biztonság-élményben lesz részünk, feltéve, ha
„beüzemeljük”, felprogramozzuk és „üzemkész állapotba”
hozzuk a mennyei ”GPS”-t, illetve ha igénybe vesszük az
irányjelzéseit. Ehhez a „beüzemeléshez”, a mennyei vezetés
„beélesítéséhez”, aktualizálásához hét pontból álló „használati
utasítást”, cselekvési algoritmust adott meg. Hozzátéve, hogy
„rendeltetésszerű használat” esetén jár a „garancia”! 

A megtérés harmadik szintjének eléréséhez tehát az
alábbiak javasoltak:

Hogyan tudhatom meg, hogy Isten vezet engem, sze-
mély szerint? Mi is az életünk folyamán egy ilyen „GPS”-re
vágyunk. Bizonyára a Teremtőnek is vannak módszerei, és
sokkal pontosabbak, mint a földi készülék, hogy biztosan cél-
hoz találjunk.

Meghitt, bensőséges szeretetkapcsolat a mennyei
Atyával

Ézs 30,21: „és  füleid meghallják a kiáltó szót mögötted:
ez az az út, melyen járjatok, ha jobbra, és ha balra elha-
joltok.” Ez az ige azt mondja, hogy bizony elhajlunk jobbra és
balra, és ilyenkor nekünk jó, ha a mennyei navigáció azt
mondja, hogy „újratervezés”, vissza, vissza a jó útra! Ilyenkor
a hangot, a kereső Pásztor hangját mögöttünk halljuk, holott
előttünk kellene, hogy legyen, hogy követhessük azt. Mi
vagyunk elől, és Isten hátul. Ez nem jó, hiszen fordítva kel-
lene, hogy legyen. Bizony sokszor igaz, hogy sokkal többet
halljuk mögöttünk a hangot, mint előttünk. Sokkal több
általában az az idő, melyet a rossz úton töltünk, mint a jó úton.
Amikor a füleink mögöttünk hallják az isteni szót, az
egyértelműen azt jelenti, hogy rossz úton haladunk, és ez nem
jó így! Az Isten tudja a célt, és így előre akar vezetni, és nem
utólag folyton korrigálni az utakat. A tapasztalat azt mutatja,
hogy nagyon sok ember eleve rossz irányban halad, és arra
törekszik, hogy ezt a maga választotta utat kényelmessé tegye,
és lehetőleg igei alapon megideologizálja azt, hogy az a rossz
miért jó.

Attól, hogy a rossz utakat jobbá, kényelmessé, megideo-
logizálttá tesszük, az még nem lesz jó! Isten azt mondja:
„gyere vissza, mert nem jó ez az út, nem ezen kell járnod, ha
hozzám akarsz tartozni.” Érdekes lenne egy felmérést
készíteni, és magyarázatot találni, hogy miért térnek le az
emberek a jó útról. „A legtöbb ember vágyai és érzelmei
alapján dönt el dolgokat” – mondja egy bibliakutató. Ez
látható például Sámson életében, amikor is azt mondja, hogy
elmegy és választ egy nőt idegen földön, mert azt szereti, és
csak egyedül őt tudja szeretni, mást nem. Apja hiába kérleli,
hogy nem jó, nem jó az út. Azok nem mi vagyunk, azok ellen-
ségek, rajtaveszel. Sámson makacs és hajthatatlan. Így a
„vetés és aratás” törvénye érvényesül, ám ez a döntése az
életébe kerül. Alapvető szükségletünk tehát a mennyei
vezetés. A mennyei vezetés hét alapelve tehát a következő
(Csalami László: A lelki egészség, és mennyei vezetés)

Határozd el, hogy semmi olyat nem teszel, ami nem
kedves az Isten előtt!

A kapcsolat rendben legyen. Mielőtt kérnénk, előtte
kapcsolat! Képzeljünk el egy egyszerű példát: mielőtt kérnék
valamit egyik barátunktól, előtte jól arcon ütnénk! Autentikus

viselkedés ugye? Mikor az Isten az embert megteremtette,
először kapcsolatot teremtett, és csak azután adott útbaigazítá-
sokat. Amikor megteremtette, péntek volt, és kifejezte az
embernek szavaival, viselkedésével, hogy nagyon szereti. És
készüljenek a kapcsolatuk megünneplésére, a „holnapra”!
Megáldotta a kapcsolatukat és az emlékezés napját, és akkor
még semmi rendelkezés, előírás, kérés nem volt, hanem csak
kapcsolat, kapcsolat, hiszen ez a legdöntőbb. A sátán nem
véletlen, hogy ezt támadta meg rögtön. Ez sérült nyomban az
első bűnesetben. Isten és az ember viszonylatában egyaránt.
Ezután ha Malakiás prófétához lapozunk, akkor ott azt mond-
ja az Úr, hogy a kapcsolat tönkrement, és én elküldöm Illést, a
prófétát, hogy az emberek szívét egymáshoz hajlítsa, illetve az
én szívemet és az emberek szívét közelítse egymáshoz (Mal
4,5–6). Istent először a kapcsolatok érdeklik. Minket először
egészen más érdekel, tudniillik az eredmény! Vajon miért?
Mert az eredményből hasznunk származik. És bennünket a
haszon nagyon, nagyon érdekel. Rendkívül önzők vagyunk,
mi emberek. És azután ezt a mi haszonelvűségünket még
megideologizáljuk, szépen becsomagoljuk, amikor azt mond-
juk, hogy eredményesség, meg hatékonyság stb. Ez az, amit
hoztunk magunkkal az Édenből, az ősbűn elkövetéséből.
Pedig szoktuk is mondani, hogy ha egy fiatal pár szereti
egymást, akkor a kapcsolat, ami fontos, és kevésbé hangsú-
lyos a vagyon, a ház, az autó. És ezzel ki is mondtuk a kulcs-
szót. Egy kapcsolat mitől értékelődik fel, mitől lesz valódi
kapcsolattá? A szeretettől, attól, hogy a kapcsolat egyben egy
valódi szeretet-közösség is, feltéve, hogy ha van szeretet.
Tehát az első és talán a legfontosabb a kapcsolat, az arra
figyelés, hogy semmi olyat nem teszek, ami megszomorítja
Istent, illetve olyat teszek, ami örömet szerez neki. „Azok, akik
elhatározták, hogy semmi olyant nem tesznek, ami nem tet-
szene Istennek, pontosan megtudják majd, miután ügyüket az
Isten elé vitték, hogy melyik úton kell járniuk.” (Jézus élete,
EGW 584. o.) Mielőtt konkrét útmutatást kérünk, előtte legyen
rendben a kapcsolat! A válasznak először ez a feltétele!
Bizonyosan választ fognak kapni Istentől. „Azok nemcsak
bölcsességet kapnak, hanem erőt is Istentől az engedelmesség-
re, a szolgálatra, ahogy azt Jézus ígérte.” A mai világ a
„csináld magad” alapelvre épül. Ma már mindenféle dobozok-
ból összeszerelhető bútorokat, más eszközöket vehetünk, és
összeszerelhetjük ezeket. A keresztyénség nem így működik.
Ha Isten ezt akarta volna, akkor azt mondaná, hogy adtam
útbaigazítást. Most menj, és lássam, hogy boldogulsz. Ha si-
kerül, szerencséd van, ha nem, a te bajod. Még akkor is, ha
mondjuk tartósan letértem az útról. Ez valami szánalmas élet
lenne. „Amikor a füleid meghallják a szót mögötted…”, ez
arra utal, hogy Isten jön utánam. Akkor is jön utánam, ha
letértem az útról mondjuk úgy alaposan. Ez netán olyasmit
árul el, hogy szeret engem? Lehet, hogy követ, és azt a pil-
lanatot várja, amikor rádöbbenek, hogy baj van. „Azok, akik
elhatározzák, hogy a kapcsolatot őrzik bármi áron is, azoknak
világos útmutatást fog adni.”  „És akármit kérünk,
megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és
azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte.” (1Jn 3,22)

János ugyanezt mondja: ha a mi kapcsolatunk rendben
van, akkor bármit kérhetünk tőle, ami a lelki fejlődésünket
szolgálja. Itt lelki fejlődésről van szó, és nyilván nem lottó
öttalálatosról, meg autóról stb. Istennek sokkal fontosabb az
örökélet egy tökéletes jellemmel, mint nagy karrier, nagy
vagyon tökéletlen jellemmel és örök elveszéssel. Ha olyant



teszünk, ami nem kedves az Istennek, akkor talán nem akar
vezetni? Dehogynem, hiszen az ézsaiási ige is ezt mondja,
csupán arról van szó, hogy most „hátulról”, a füleink mögül
halljuk a szavát, jelezve, hogy vigyázz ember, újratervezés
kell, mert végleg el fogsz tévedni, el fogsz veszni. Tehát az
Isten mindenképpen vezetni akar. Mindenkit akar vezetni, ha
adunk erre lehetőséget, és figyelembe vesszük a navigálását.
Sokan mondják, milyen jó lenne mindennap sok tapasztalatot
szerezni az Istennel. Egy lelkész azt mondta, hogy ez menni
fog, ha előtte minden erővel a kapcsolatot helyreállítjuk és
vigyázunk rá, mint a szemünk fényére. Tehát nem a tapaszta-
latok jönnek először és utána a kapcsolat. A pontos iránytartá-
sunknak mik az akadályai? 1.) Amikor elveszítjük a kapcsola-
tot, lelki látásunk megromlik. Alapvetően érzelmi lények
vagyunk, emiatt, ha az isteni navigáció nincsen bekapcsolva,
illetve nem hallgatunk rá, lehetetlen elfogulatlanul jó dön-
téseket hoznunk. Emiatt célszerű így imádkoznunk: „Uram
nemcsak mások befolyásától, hanem a magam érzelmeitől,
gondolataitól is szabadíts meg!”  2.) „A dédelgetett bűnöktől
szabadíts meg minket!”

Mielőtt választ várunk Istentől, ezt a két dolgot el kell
távolítani az útból. Kérni kell Istent, hogy a saját érzelmi
befolyásainktól, illetve a dédelgetett bűnöktől szabadítson
meg. Tehát a dédelgetett bűnök meggátolnak abban, hogy
meglássuk Isten vezetését. Reménykedhetek-e abban, hogy
valaha győzhetek a dédelgetett bűnök felett? „Jézus
Krisztusban Isten gondoskodott ’eszközről’ minden bűnös
jellemvonásunk legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni minden
kísértésnek, bármilyen erős is.” (i.m.) 

Mitől függ ennek a sikere? 1.) Attól, hogy akarjuk-e? 2.)
És, hogy igényeljük-e a segítséget? Azok, akik azt mondják,
hogy nekem ez nem megy, azok vagy nem akarnak ténylege-
sen megszabadulni, vagy nem igénylik ehhez a segítséget
felülről. Az ilyenek csak mentséget keresnek. Ha akarjuk és
igényeljük a segítséget, akkor a „pokol kapui sem vehetnek
rajtunk diadalmat”, akik megragadják Isten ígéretét, és ezt
imádkozzák, hogy „Hiszek Uram, légy segítségül az én
hitetlenségemben!”, azok megszabadulnak. „Aki hozzám jön,
semmiképpen ki nem vetem.” Miért segít? Mert vezetni és nem
követni akar, és helyre akarja állítani a kapcsolatot. A cél Isten
részéről, hogy újra találkozzunk. Ezt most számtalan dolog
akadályozza, de elmegyek, és visszajövök értetek – mondja
ígéretében. Nem az a kérdés, hogy holnap és holnapután merre
haladunk, hanem a végcél a lényeg, hogy arra tartunk-e, vagy
attól távolodunk. Még néhány kulcsige megfontolás végett, a
fentiek alátámasztásául: 

1.) „Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem
hallgatott volna az én Uram.” (Zsolt 66,18)  

2.) „Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek, …ha meg-
sokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom…” (Ézs
1,13–15) 

3.) „Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg
egymással?” (Ám 3,3)

A kapcsolat egy főfogalom a pszichológiában is. A társas
kapcsolatok lélektanáról, szociálpszichológiáról már
könyvtárnyi szakirodalmak vannak. Az interperszonális –
személyközi – kapcsolatról rengeteget megtudhatunk ezekből,
de semmit nem tudunk meg a legfontosabbról, a Teremtőnkkel
való kapcsolatról. Pedig ennek a kapcsolatnak a rendezettsége
az alapja az összes egyéb kapcsolat rendezésének. „Az ember

tartózkodási helye az Istennél van” – mondta Herakleitosz
évezredekkel ezelőtt. Ha a helyünkön vagyunk, azaz a kap-
csolatunk rendben van, akkor a többi kapcsolatrendszerünk is
a helyére kerül, rendben lesz.  Rendben leszünk önmagunkkal
(énkép, önértékelés, önelfogadás), a másik emberrel, a tár-
sainkkal, szeretteinkkel, felebarátainkkal, a világgal, a ter-
mészettel, a környezettel stb. A kapcsolathoz mi kell? „Az
pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3) Mi a kulcs-
fogalom ebben a versben? Az örökélet? Nem! Hanem a megis-
merés. Ebben a bibliaversben rejtve van, kódolva van egy függ-
vény, az idő függvénye. A megismeréshez idő kell. „Szeretlek
drágám! De most csak öt percen van, sietek… majd beszél-
getünk pár hét múlva… de szeretlek!” – „Tényleg? El is higy-
gyem? Ismerős? Hányszor mondjuk! Az Istent is mi úgy
szeretjük, de hát, nem érünk rá, csak öt percünk van! De
amúgy nagyon szeretjük. Tényleg?! El is higgyem?” Ha
ismerjük Krisztust, örök életünk van. Ha nem, örökre
elvesztünk! Mivel ez nagyon hangsúlyos, ezért még egyszer:
Ha megismerjük – az alábbiak szerint – Krisztust, akkor örök
életünk van, ha nem, elvesztünk! Ha szeretjük őt, akkor
érdekelni fog a személye, beszédei, jelenléte. Akkor mondjuk
a sorrend, divatos szóval „a prioritások” elejére tesszük, és
nem a végére. „Keressétek először Istennek országát, és az ő
igazságát, és a többiek megadatnak néktek”. Ha a kapcsolat
rendben van, ehhez „minőségi” idő, kellő idő szükséges, nem
„hulladék” idő, nem „öt perc”.

2.) Kitartóan kérni, kérni, kérni! 
Amikor egy gyermek nagyon kitartóan kér valamit, mi

az, ami ebből nekünk lejön a kérés konkrét tartalmán kívül?
Az, hogy a gyerek nagyon vágyódik azután, amit ennyire kér.
Nem, mintha Isten az első kérést már nem hallotta volna,
hanem azért, mert Isten akarja látni, hogy nekünk ez nagyon
fontos, nagyon kell, és mi nem adjuk fel ezt a kérésünket.
Például, ha bölcsességet kérünk, ez is meg van ígérve.  A böl-
csességet iskolákban nem lehet tanulni. Csak az Istentől tanul-
ható meg. A héber nyelv fogalomkultúrája szerint a bölcs az a
Bibliában: aki különbséget tud tenni a jó és a rossz között, és
a jót tudja választani. Erre van az életben a legnagyobb szük-
ségünk. Ez minden tanult műveltségnél végtelenül többet ér.
Akik elhatározták, hogy semmi olyat nem tesznek, ami nem
tetszik Istennek, azok pontosan tudni fogják, melyik úton kell,
hogy járjanak. És ehhez meg is kapják a szükséges erőt!

Találkoztunk már olyan emberrel, aki kiemelkedően
intelligens volt, de nem volt bölcs, például. lezüllött, alko-
holista lett, vagy egyéb? Okos volt, de nem bölcs, mert nem
tudta a jót a rossztól megkülönböztetni, és nem tudta a jót
választani. Isten arra kíváncsi, hogy az ember tényleg
vágyakozik arra, vagy csak úgy illemből, rutinból kér, és már
tovább is áll, el is felejtkezik róla. Zörgess, keress, kutass,
menj, törekedj! Látni szeretné Isten a mély vágyakozást arra a
dologra. Ez a pont erről szól végül is. Hogyan kell kifejezni a
vágyakozásunkat? Ez is alapkérdés! Ima és böjt. A testnek
nagy szüksége van a táplálékokra. Átgondoltuk-e már, hogy
legalább ennyire szükségünk van az Isten vezetésére?
Gondoltunk-e arra, hogy mennyire szükségünk van egyre
kiélezettebb, körvonalazottabb, kategorizáltabb, árnyaltabb
gondolatokra az Istennel való kommunikálásban? Egyre
finomabb visszajelzésekre van szükségünk, egyre árnyaltabb
gondolatcserére van szükségünk, hogy ne legyünk
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céltévesztők. Ezek tehát a legjobb, leghatékonyabb
kifejezőeszközei a vágyakozásunknak. Ima és böjt, ezek kéré-
seinket hangsúlyozzák, ezek kéréseink, kommunikációink
legfőbb csatornái. A böjt elsősorban nem testi áthangoló pro-
gram, hanem sokkal inkább lelki tartalmakat jelent. A szeretet
egy magasabb fokozatát jelzi, az önfeláldozó szeretetet.  A
böjt az önfeláldozást jelenti. Az önfeláldozás azt jelenti, hogy
valaki fontosabb, mint én. Azért jött az Embernek Fia, hogy
szolgáljon, és nem neki szolgáljanak. A böjtben az fejeződik
ki, hogy a másik fontosabb, mint én vagyok. Az elérendő cél
fontosabb, mint én vagyok. A kérésem fontosabb, mint én
vagyok.

3.) Tanulmányozd Isten Igéjét, akaratát!
Sok ember jelekre, csodákra vár. Ennek is meg lehet a

létjogosultsága, de Isten először a bibliai alapelvekhez vezet
el, a lelki abc-hez, és csak utána jöhet a magasabb rendű
vezetés. Isten az alapelvek szintjén már világos útmutatást
adott valamennyi élethelyzetre „Lábaimnak szövétneke a te
igéd, és ösvényemnek világossága.” (Zsolt 119,105) Mi fog
segíteni az én utamban? Az ő igéje. A kapcsolatban a jellem
számít és nem a fizikális szükségletek. A kapcsolatban nem az
autó vagy ház, vagy vagyon stb. számít, hanem a jellem.
Lehet, hogy ezek számítanak még ma, de holnap, holnapután
egyre kevésbé számítanak, mert már teljes a csalódottság és a
fásultság. A tartós kapcsolatban csak a jellem számít, mert
hogy Isten csak ilyenre gondol. Nem a pillanatokra korlá-
tozódó, perc-jellegű, felszálló harmat-jellegű kapcsolatokra,
érzelmi fellángolásokra, hanem a tartós, az állhatatos, az idők
próbáját kiálló kapcsolatokra. Először a lelki fejlődés és csak
utána a szükségletek. Aki azt szeretné, hogy az Isten vezesse,
mindenképpen az igére kell hagyatkoznia.  „Vezéreld az én
utamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy a hamisság
uralkodjék rajtam.” A hamisság, ez a kifejezés a héberben a
ravaszság, a kettősség fogalma, azaz olyan valaki, aki rászedi
a másikat, aki álnok, leplezetten gonosz. Dávid király azt
kérte, hogy ez a jellemvonás ne legyen meg benne. Milyen
gyakran kell tanulmányozni az igét? Amilyen gyakran
akarunk döntéseket hozni. Keressük az „Így szól az Úr” –
válaszokat! Ez azt jelenti: ezt Isten parancsolja!
Engedelmeskedjünk az Írásoknak! Használjunk a mélyebb
megértéshez megfelelő segédeszközöket: például bibliakom-
mentár, bibliai fogalmi szótár stb.

4.) Kérj tanácsot őszinte istenfélő emberektől!
Miért fontos ez? „Ahol nincs vezetés, elvész a nép, a

megmaradás pedig a sok tanácsos által van.” (Péld 15,22)
Nagy veszélyben van az, aki csak a saját véleményére alapoz-
za a döntéseit. Az ember azonnal tudja mérni, hitelesíteni az ő
látását, hogyha istenfélő emberekkel tanácskozik rendszere-
sen. Hiábavalók lesznek a gondolatok, amikor nincs tanácsos,
de a tanácsosok sokaságában előremennek. Tehát a „taná-
csosok”, a közösség kontrollja elengedhetetlen a lelki
fejlődéshez. Egymás hite által erősödünk. Egymást segítsék,
tanácsolják a döntések meghozatala előtt!

5.) Bízzál Istenben, és vezetni fog téged!
Lásd az Ószövetségben Josafát király csatáját! (2Krón

20,12) „Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád
néznek szemeink.” Nagyon nehéz azt mondani, hogy most
nem tudom, mit tegyek. Nem az a kérdés, hogy most mit

tehetek, hanem amit most megteszek, annak milyen
következménye lesz holnap, meg holnapután. Hoztunk már
rossz döntéseket? Ez az, amit a király nem akart. A rossz dön-
tés végzetes lenne! Sok ember szeretné a sikert. Egy könyv
címe: Sikerkalauz. Nekünk olyan „sikerkalauzunk” lehet,
hogy e szint elérése után az ilyen könyveket már nyugodtan
egy nagy papírdobozba tehetjük, mondhatni véglegesen. Már
nem lesz rá szükségünk. Egyetlen ilyen könyvre sem lesz
szükségünk. Mi már megtaláltuk a siker forrását. Ennél na-
gyobb siker nincs a világon, ha meg tudja változtatni az én
önző jellememet, és alkalmassá tesz a Vele való szoros együtt
járásra.

Bízni annyit jelent, hogy feltétlen bízom benne. Nem
akarok aggódni, és kétségbeesni. Kérdés? Az aggódás az
életünk lakója, vagy csak ritka látogatónk?! Ne legyen lakó, és
lehetőleg látogató se legyen! Nekünk jobb! Bízzál az Úrban!
Azt jelenti, hogy nem aggódunk tovább, ha az ellenség –
ahogyan a király említette –, hogy erőnk feletti. De van egy
ellenség fölötti erő is, amely a miénk lehet. Hogy lehet az Úrra
hagyni az utamat, addig nem teszek semmit, amíg az Úrtól
nem jön válasz.

„Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél; e földön lakozzál,
és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked
szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne,
majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világossá-
got, és a te jogodat, miként a delet.” (Zsolt 37,3–6) – mondja
a zsoltáríró.

6.) Várj az Úrra a válaszig! 
JSir 3,25–26: „Jó az Úr azoknak, a kik várják őt; a

léleknek, a mely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr
szabadításáig.” Itt is hatalmas tudatmódosításra, gondol-
kodás-formálásra van szükség, ugyanis mi teljesen ellentéte-
sen gondolkodunk. Minden reklám, üzleti marketing-hatás
arra ösztönöz, hogy azonnal hozzunk döntéseket, lehetőleg
ma, most. Ma „akciós”, nagyon-nagyon kedvező. Nem ezt
halljuk mindenütt? Nagy hiba várni, mondja a világ. Óriási
tévedés. A Biblia pedig azt mondja: várj!  Aki vár, az őrá vár,
az ő vezetésére. 

7.) Figyelj Isten ígérete teljesedésének jeleire!
Vannak jelei az ígéretek teljesülésének?
Ezek azok a szabályok, melyek biztonságos vezetést

nyújtanak számunkra. 
1.) Szorosan kell követnünk Isten tervét az életünkben.

Tehát amit mond, azt gyakoroljuk! A felismert igazságokat
kövessük! Ha azt mondja, hogy hat napon át dolgozzak, akkor
ezt követnem kell! Ha azt mondja, hogy a hetednap szent,
akkor ezt követnem kell, ennek engedelmeskednem kell! Az
én érdekemben. Minden jövedelmed tizedével ismerd el, hogy
minden jövedelmed meggyőződésed szerint tőle van! Tedd a
saját érdekedben! És számtalan ilyen példa létezik még. 

2.) Tegyük meg a tőlünk telhető legjobbat az előttünk
álló feladat teljesítésekor! Miközben várunk a jövő nagy
válaszaira, aközben ezernyi feladatot hoz elénk az élet.
Teljesítsük a tőlünk telhető legjobban, mert ezzel azt fejezzük
ki, hogy jó sáfárai, engedelmes követői akarunk lenni! 

3.) Útjainkat bízzuk Istenre, és figyeljük ígéretei jeleinek
teljesülését! (Nevelés)

III. Társas kapcsolatok: a család helyzete ma
Az ősellenség mindent elkövet, hogy ne csak Isten és



ember között, hanem az ember társközi kapcsolataiban is
viszályt szítson. Ennek gyökerei az Édenre, az első bűneset
következményeire nyúlnak vissza. Nemcsak Isten elől
rejtőzött el az ember, hanem a párkapcsolatában is megjelen-
tek a deviáns, paranoid jegyek. A kegyelem erőinek kevés,
még megmaradt „hídfőállásaiból” az egyik ilyen
„erődítmény” a család.  Az ősellenség hatalmas „pörölycsapá-
sokat” mér erre az édeni intézményre, és eléggé öles
lépésekkel halad előre megsemmisítő hadműveletében.
Lássunk egy illusztráló példát családromboló tevékenységére:

„Forgassuk vissza a történelem lapjait hat évtizeddel
korábbra, valamikor 1945 utánra, amikor véget ért a második
világháború. Egy gyönyörű kis ligetben, lenyűgözően jóképű
„teremtmény” beszél követőinek kis csoportjához. A sátán fen-
séges hangon, királyi megjelenéssel közli terveit. „Családok!
– szónokol –, miközben fel, alá járkál. A világ nagy részét
uralom, felét sem tudom elérni annak, amit akarok, a vacak
családok miatt! Véget kell vetnünk ennek! Az Édenben kötött
első házasság óta a családok túléltek háborúkat, éhségeket,
politikai, és társadalmi feszültségeket. Annyi bizonyos, hogy
okoztunk bennük sérüléseket, de hatalmas erődként tartanak
ki, és védik tagjaikat ezerféle befolyásunkkal szemben. Mivel
sohasem lehet teljesen megszüntetni, ezért alá kell aknáznunk
befolyásukat, miközben külsőleg épen hagyjuk őket. El kell
egymástól távolítani, hogy egymástól független részecskékre
emlékeztessenek. Ehhez szükség lesz minden találékonysá-
gunkra, és évtizedekig kell majd várnunk az eredményekre, de
megéri.

Először is biztosítsunk nekik jólétet! Használjuk fel
ellenük jó szellemi képességeiket! Bár ez rövidtávon hasznos-
nak bizonyul, sosem fogják észrevenni a csapda fogait, amit a
következő generációk lába elé helyezünk. Áldozatul esnek
befolyásunknak, amely professzoraik és társaik köréből árad
feléjük. Professzoraikat úgyis mi ellenőrizzük. Emlékeztek,
hogy Izráel gyermekeit is majdnem megsemmisítettük Izráel
határánál. A szórakozás utat nyitott a hitetlenség előtt, és ez
most is meg fog ismétlődni. Nemcsak a televíziót fogjuk fel-
használni. Minden reklámba, cikkbe és fotóba bele fogjuk
szőni az érzékiséget, mint tettük azt Szodomában. Szemlélés
által fognak elváltozni, s minderről fogalmuk sem lesz. A leg-
fontosabb: lefoglalni minden idejüket. Egyáltalán nem számít,
hogy jó vagy rossz dolgokkal teszik ezt. Mialatt ez történik,
addig családjaik szenvedni fognak, és az egymástól való elide-
genedés automatikusan meg fog kezdődni. A vázlat már a
fejemben van, elmondom a részletes tervet, és az időzítést. 

Az első évtizedben legyenek sikereik, és éljenek jólétben.
A második évtizedben már aktívabban végezhetjük
erőfeszítéseinket.  A jólét adóságot és több munkát von maga
után. Alakítsuk ki a kétkeresős modellt! Ebből könnyen
átmehetünk a születés-szabályozásba. Míg régen az élő zene
része volt az otthoni életnek, az új évtizedben új zene fog
születni.  A rock and roll boldog napjai ejtik majd foglyul a
fiatalokat. Uralni fogjuk majd a televíziót is.   Először enged-
jük a mókás, és fennkölt műsorokat. Ezek lesznek a csali
kutyák. A romlás mértékét olyan lassan fogjuk alkalmazni,
hogy senki ne vegye észre. A harmadik évtizedben kezdjük
majd learatni erőfeszítéseink gyümölcsét. Szinte minden elgo-
ndolást elfogadnak, ami szöges ellentétben áll azzal a nor-
mális magatartási rendszerrel, amit szüleik életében képmu-
tatónak láttak. A zene, a drogok, a szabad szerelem fogja áti-
tatni e nemzedék szemléletmódját.  Rengeteg lesz a válás.

Ekkor kezdjük elhinteni ezrek agyában az együttélés ötletét. A
ti feladatok az, hogy a zűrzavart mutassátok be a
művészetekben is. Minden erőtöket vessétek latba, hogy semmi
ne maradjon tabu, és ne legyenek korlátok. Az évtized koroná-
jaként csábítsátok arra az ország vezetőit, hogy törjék meg a
törvényt, aztán hazugsággal fedezzék tettüket. Majd mindezt
visszataszító részletességgel tárjátok a közvélemény elé, hogy
az emberek bizalma meginogjon. Az emberek ekkorra annyira
lealacsonyodnak és megundorodnak mindentől és úgy lépnek
be tervünk negyedik évtizedébe, hogy nem is gyanítják, hogy
milyen mélységekbe fogjuk vinni őket. Most az emberi alakot
fogjuk felhasználni arra, hogy bűnre és bálványimádásra
csábítsa őket. Még nem kell túlságosan sokat mutatni a
testből. Amikor már kialakult az étvágy, fokozzuk a tempót.
Miközben egyre nagyobb stresszben tartjuk őket, és
összezavarodnak az élet terhei miatt, áltassuk őket azzal a
reménnyel, hogyha ez, vagy az az ideiglenes probléma véget
ér, akkor végre lelassíthatnak! De ez sohasem fog megtörtén-
ni, mert mindig egy lépéssel előttünk járunk. És lerakjuk a
világszéles számítógép-hálózat alapjait. Nemcsak a gyenge
házasságok fognak tönkre menni, de a látszólag erősek is. A
szülők egyre jobban érzik a gazdasági nyomást. Akármilyen
magas a végzettségük, nem tudnak elég pénzt keresni. Arra
kényszerítik gyermekeiket, hogy jussanak be a legjobb egyete-
mekre, hogy ne kelljen úgy küszködni, mint szüleiknek. A sok
külön óra és a sport tovább távolítja a családtagokat. És ezzel
megteremtik az alapot tervünk ötödik évtizedéhez. Annyira
fognak sietni, hogy még tiltakozni sem lesz idejük.
Hozzászoknak a stressz-helyzetekhez, és szinte betegesen
büszkék arra, hogy képesek túlterhelni magukat. – Kajánul
nevet – és mi még jobban terheljük őket. 

Az internet-társadalom születése áldásnak tűnik majd,
de ellenük fogjuk használni. A párok olyan túlterheltekké vál-
nak, hogy alig lesznek jobb kapcsolatban, mint két hajó, ame-
lyik elúszik egymás mellett az éjszakában. Mivel nem lesz idejük
valódi meghittségre, kielégítetlen szükségleteik beletaszít-
ják őket a kielégülés bármely formájába. A hatodik évtized
idejére a család, amely egykor a társadalom alapkövét
képezte, összeomlik. Vele együtt a civilizáció építménye is
roskadozni kezd. Eddigre az ember már mindent elfogadott,
kivéve a régimódi bibliai elveket, és mi pontosan ezt akarjuk…
Azokat a keveseket, akik mégis ragaszkodnak ehhez,
fanatikusaknak vagy együgyűeknek fogják tekinteni. Ekkor
gyermekeik ugyanolyan rosszindulattal fognak viszonyulni
szüleikhez és egymáshoz, ahogyan a társadalom viszonyul
hozzájuk azzal, hogy korai időszakban elszakítják a gyer-
mekeket a szüleiktől, megfosztják őket az ártatlan gyermekkor
kiváltságaitól. De ne aggódjatok, nem fognak felébredni. Nem
is fogják megérteni az okokat. A szülőket csak az érdekli, hogy
a gyerekek ne zavarják őket, és ellátják kicsinyeiket a
szórakozáshoz szükséges minden elképzelhető játékkal.
Egyedül maradnak, senki sem lesz, aki átsegíti őket prob-
lémáikon. Így amikor gyermekeik fellázadnak, ugyanezek a
becsapott szülők – akik oly brutálisan semmibe vették gyer-
mekeik életét – nem értik, hogy miért nem tisztelik a gyer-
mekek az emberi életet. Látjátok – magyarázza Sátán – erköl-
csi iránytű nélkül a tiltott dolgok nemcsak megengedetté, de fő
áramlattá is válnak. Az egyik legnagyobb csalásunk az lesz,
hogy elhitetjük velük: mindenki ezt csinálja. A szórakoztatás
eléri tetőpontját. 

A hetedik évtizedben a társadalom és a kormányzat az

Mécses a te igéd 49



50 Mécses a te igéd

összeomlás felé tart. Ekkor már nem sok teendőnk lesz, csak
élvezni a látványt, és várni az aratást. Ha jól végezzük a
munkánkat, és tudom, hogy jól fogjuk végezni, a család, ami az
emberek egyetlen menedéke lenne a vészterhes időkben, tönkre
fog menni. Azon a tébolydán, ami marad, már teljes mértékben
uralkodni tudunk. Tehát barátaim, csupán hetven évre,
egyetlen emberöltőre van szükségünk ehhez. A sátán diadal-
masan néz végig figyelmes közönségén.

Ekkor egy kéz félénken emelkedik magasba.
– Óh, hatalmas vezér! A ránk bízott emberek nem fognak

beleesni ezekbe a csapdákba. Az én csoportom az igazán val-
lásosak csoportja. 

– Egyáltalán nem jelentenek problémát! Éppen az egy-
házaikat fogjuk felhasználni ellenük – folytatja ravaszul.
Rávesszük őket, hogy kössék le idejüket a sok evangélizáció-
val, sok lelkészi teendővel, sok missziómunkával, teológiai
vitákkal és társadalmi tevékenységekkel. Csak arról gondos-
kodj, hogy minden percük túlzsúfolt legyen. Ne legyen idejük
az önvizsgálatra, a csendes elmélkedésre, és ami a legrosz-
szabb az összes közt: az Istennel való közösségre – gú-
nyolódik, és egy pillanatra ideges lesz…

Az ördögi terv hatodik évtizedében élünk. A gonosz
sokkal sikeresebb volt, mint azt álmodta volna. A mai családok
csak halvány árnyékai annak, amik lehetnének”. (Jim
Hohnberger: Megújult élet, 265–287. o., kivonatosan idézve)

IV. Készülődés és készenlét időszerűsége a „hazát
keresőknél”

„A válságnak egyetlen oka van, s ez az, hogy az ember
primer realitásnak tekinti azt a világot, amely  nem az eredeti,
hanem annak korrupt változata.” (Hamvas Béla)

Nemrég az egyik legnézettebb, tévécsatornáján későbbi
órákban ment egy kerekasztal-beszélgetés nagyon illetékes,
neves, vezető tudósokkal. A beszélgetés címe ez volt. „Jövő,
ami nincs?!” A neves reál-, humán-, illetve társadalomtudósok
egybehangzóan megállapították a végkonklúziót, a
„diagnózist”: Jövő, ami nincs. Így, tehát már kérdőjel nélkül
immár. Íme a „kövek” fognak prédikálni! Vétkes
„könnyelműség” hívő, bibliakutató embereknek ott még időről,
jövőről, reális emberi megoldás lehetőségéről beszélni, ahol
már a „kövek prédikációja” is ezzel ellentétes tartalmú! Ha a
világtörténelemben a „visszaszámlálás” már megkezdődött,
minden ezzel ellentétes érzelmi-logikai megalapozottságú
okoskodás dacára már-már az utolsó napok számláltatnak az
utolsó időben, akkor a készülődés és a készenlét kérdése straté-
giai fontosságúvá lett.

Sokan úgy gondolják, hogy nekik nincs szükségük a
megtérés ezen fejlődési szakaszaira, mivel ők a hitbeli fejlődés
tekintetében a megtérés első pillanatában már legfölül vannak,
így őket nem érinti a jézusi „te pedig idővel megtérvén”
mondás. Igaz, hogy Mózesnek, Ábrahámnak (a hit atyjának),
Jákóbnak, Dávidnak, Salamonnak, Péternek stb. végig kellett
menniük ezen a fejlődési folyamaton, de hát nekik nem kell.
Ők már lelki születésük pillanatában „legfölül” vannak, vagy
legalábbis az üdvösség tekintetében „jó helyen”. Rájuk nem
vonatkozik a „félelemmel, és rettegéssel vigyétek véghez a ti
üdvösségeteket!” Páli intenció. Igaz, hogy lehet, hogy csak
úgy „beesnek”, mintegy „tűzön ment át” az üdvösségbe, de
legalább már bent vannak. Nagyon szép, megnyugtató ez az
álláspont, csak egy baj van vele, hogy a Biblia nem ismeri (el)
ezt. Nagyon jó lenne ezen álláspontot valló testvérek

figyelmét felhívni arra, hogy a fenti „hithősök” sem tudták
„megspórolni” a hit leckéinek a megtanulását a hit iskolájában
„az évzáró, osztályozó vizsgák” letételét, majd a „záróvizsga,
a diplomavizsga” letételét (lásd Ábrahám és Izsák a Mória
hegyén!). A tanítvány nem lehet nagyobb a mesterénél, úgy-
hogy ne is álmodozzunk ilyenekben! Egyébként is a Biblia
tanít ilyeneket, amelyekre jól tesszük, hogy figyelmezünk,
hogy például volt egy „ember”, aki talán elfelejtette vagy
netán meg szerette volna „spórolni” a nagy „menyegzőn „a
fehér ruha” elnyerését, és azon nyomban kitessékelték.
Továbbá a „tíz szűz” közül is akadt öt, akinek a gondolkodása
„ugyanerre a srófra járt”, azaz a „legkisebb befektetéssel a leg-
nagyobbat elérni” – modern közgondolkodásból nekik vala-
hogy nem sikerült megtérni, ők úgy gondolták, hogy a lámpá-
sokhoz tartozó olajtartóban nem föltétlen szükséges olajnak
lennie. A nélkül is „be lehet esni” az üdvösségbe! Továbbá az
uram-uramozók is nyilvánvalóan hasonlóképp „energia-
takarékosan” gondolkodhattak, mivel ők meg csak (!) a meny-
nyei vezetés, együtt-járás során elérhető „megismerést”
„spórolták ki” a kapcsolatukból, így nem sikerült „beesniük”
az üdvösségbe. Mivel nem ismerték meg Krisztust e földi élet-
ben – a megismerés bibliai értelmében –, ezért Krisztus sem
ismerte meg őket. Egyszer valaki így fogalmazott: „majdnem
üdvözülni annyit jelent, mint egészen elveszni”. Kérdés:
készülgetni kell, készülni, vagy készen lenni? Nemrég egy
nagyon szép bizonyságtételt lehetett e témáról hallani. Ha csak
„készülgetünk”, akkor lényegében nem csinálunk semmit. Ez
azt jelenti, hogy nem vesszük komolyan az „időket”. Ha pedig
készülni akarunk, akkor tudnunk kell, hogy egyszerre kell
készülni és készen lenni. Készen lenni a következőket jelenti:
1.) A felismert igazságot megcselekedni, engedelmeskedni
neki. Sok hívőnek ezzel is gondja van, ezek a teoretikus hívők.
Ők nyílván nem lehetnek készen. 2.) Pál apostollal elmondani
és törekedni erre: „…én abban gyakorlom magam, hogy
botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen az Isten és az
emberek előtt mindenkor.” (ApCsel 24,16) Azaz vigyázni a
kapcsolatra, mint a szemünk fényére! És a 3.) „Ismerik az ő
hangját, …és követik a Bárányt, valahová megy.” (Jel 14,4)
Azaz a mennyei vezetés, „GPS”, amiről már részletesen szó
volt. Készülni pedig, ha van még kegyelmi időnk, jelenti a
megtérés újabb, és újabb szintjeire való eljutást. Hiszen a
három fő szinten belül nagyon sok, számtalan kisebb szintje,
horizontja, fokozata van a megtérésnek. Szokás is mondani,
hogy igazándiból minden nap meg kell térnünk. Ezen
megtérések sorozata kezdettől a végéig jelenti egyben a
megigazulás bibliai folyamatát is, melyen ha az ember
végighalad Isten kegyelméből, akkor új, krisztusi természet
részesévé válik, és alkalmassá válik az örök életre.

A Jóisten áldását kívánjuk mindazokra, akik elhatároz-
zák, hogy döntéseiket a fenti bibliai alapelvekre alapozzák, és
ez által igénybe veszik a mennyei vezetést.

„Annakokáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor
engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak,
hanem sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel, és ret-
tegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket; mert Isten az, aki
munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó
kedvéből. Mindeneket zúgolódások, és versengések nélkül cse-
lekedjetek. Hogy legyetek feddhetetlenek, és tiszták, Istennek
szeplőtlen gyermekei az elfordult, és elvetemedett nemzetség
közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon.” (Fil
2,12–15)


