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„Mert tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolond-

sága által mentse meg a hívőket...” 

Őszintén szólva engem egészen letaglózott a 21. versben

található bibliai szóhasználat, „az igehirdetés bolondsága”.

Az utóbbi időben valaki feltette nekem azt a kérdést, hogy

miért van úgy, hogy „aki nem úgy él, ahogyan hisz, előbb-

utóbb úgy fog hinni, ahogyan él”. Igyekeztem úgy válaszolni,

hogy eközben a kérdező számára ne tűnjek olyannak, mint aki

a vallás misztériumának ködébe menekül, csak hogy ne kell-

jen állást foglalnia a tudomány és a keresztyénség közötti

vitában a hite alapján. 

Ez gyengeségnek tűnik. Időnként úgy nézünk ki, mintha

bizonytalanok volnánk. Ilyenkor gyengének, tehetetlennek

érezzük magunkat, és néha bolondnak. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy én ilyen típusú

ember vagyok, vagy hogy egyeseknek nincs elég magukhoz

való eszük. Tudom, hogy olyasmit kaptam az én Atyámtól,

amit emberi gondolkodással nem lehet fölfogni, mások szá-

mára nem látható és nem bizonyítható a tudomány által. Ezt a

tudást senki nem veheti el tőlem. 

Tudom, hogy Jézus Krisztus a szívemben lakik. 

Ez a tudat felsőbbrendűvé tesz engem másokkal szem-

ben? Nem, távolról sem. Az evangélium mindenki számára

adatott. A Szentírás számos helyen tesz bizonyságot arról,

hogy Isten mindenkit meg akar menteni és el akar vezetni az

igazság ismeretére. 

Az igazság mindig is ez volt: a hit Isten ingyen ajándé-

ka nekünk – és ez a felbecsülhetetlen értékű ajándék min-

denki számára elérhető.

Az egyházban mindig is voltak viták arról, hogy mi

Isten végzése, és mi az ember egyéni felelőssége a hitre jutás-

ban. Milyen viszonyban áll egymással ez a kettő? 

Vannak, akik azt hirdetik, hogy a megváltás mindenki

számára adatik. Mások szerint csak néhányak kiváltsága az

üdvösség. Vannak olyanok is, akik ellentétbe állítanak egy-

egy íráshelyet a többivel. Vannak, akik

kombinálják az olvasottakat, és azt állítják,

hogy a lelkek előkészítése a megtérésre

Isten szuverén munkája. 

Ezek a különbözőségek számos szaka-

dást okoztak már az egyháztörténelem

során. A különbözőségek mindmáig fennáll-

nak a keresztyén közösségek között, és min-

denhol találunk egy darabkát az igaz taní-

tásból. 

Ne feledjük azonban, hogy nem vezet

jó eredményre, ha a Szentírás valamelyik

tanítását túlhangsúlyozzuk a többivel szem-

ben! Ez a magatartás meghasonlást okoz a

gyülekezeteken belül. Tartsunk fontosnak

minden bibliai tanítást, és várjunk Isten

Lelkére, hiszen ő képes összhangba hozni

azokat és így a gyülekezeti tagokat egymás-

sal. Törekedjünk a helyes ismeretekre, és

kérjük a Szentlelket, hogy világosítsa meg

azokat az elménkben! Ne gondoljuk, hogy ez

varázsütésre történik! Mindehhez alázatos

várakozásra van szükségünk. Lehet, hogy

egy egész emberöltőt kell várnunk ahhoz,

hogy egy-egy tanítás megértésében eljussunk

„a hajnal világosságától a teljes délig”.John Wesley szabadtéri prédikációja



Hadd említsem tökéletes példaként erre Jézus szenvedé-

seit a kereszten! Próbáljuk megérteni Megváltónk emberi ter-

mészetének mibenlétét és az ő istenségét, hogy miként adatott

a csőcselék kezébe Isten Fia, s mit érezhetett akkor, amikor az

Atya haragját hordozta a bűneink miatt! Mindezt csak újjáte-

remtett elmével tudjuk felfogni, és ehhez a Szentlélek átfor-

máló, közvetítői munkájára van szükségünk.

Tudom, néhányan nem értenek velem egyet a követke-

ző dologban. Véleményem szerint az ember elsősorban úgy

tud elmélyülten megismerkedni Jézus szenvedéstörténetével,

hogy a Bibliát elmélyülten tanulmányozza imádsággal, és

hívő tanítást kap erről a témakörről, viszont a drámai film-

feldolgozások megtekintésének

csak másodlagos szerepük van

ebben a folyamatban.

Jézus korában még nem

volt televízió, de nem is lett

volna képes megmutatni mindazt

a lelki mélységet, ami az emberi

lélek belsejében zajlik.

Azonban most térjünk

vissza a Szentíráshoz!

Pál apostol is foglalkozik a

gyülekezeti szakadások okaival a

fiatal keresztyén egyházban.

Mindig vannak olyan nyughatat-

lan elméjű hívők, akik készek új

elméleteket és tanításokat kreál-

ni, melyek nincsenek összhang-

ban az eredeti bibliai tanítások-

kal. Pál látta, hogyan fejlődik és

hogyan nyer egyre nagyobb teret

az emberi bölcselkedés és kitalá-

ció, mely egyesek számára von-

zóbbá vált Isten dicsőítésénél.

Az apostol emlékezteti a

hívőket, hogy a tanítások forrása

az isteni kinyilatkoztatás kell

hogy legyen. Emlékezzünk erre mi is! Ez igaz az írott Igére,

és igaz a mi életünkre is az Úr Jézusban. Akik elfogadták Isten

üzenetét, mely a mai, civilizált világ számára őrültségnek

hangzik, és akik szellemileg is elkülönültek a világtól, azok

számára igen veszélyes dolog visszatérni az emberi bölcsesség

tanításához, és megpróbálni összevegyíteni azokkal a tanok-

kal, melyek szerint a világi tanítás haszontalan.

Sajnos jellemző ránk, emberekre, hogy időnként éssze-

rűtlen dolgokba kezdünk bele. Az egyetemes keresztyénség-

ben is történtek ilyen negatív változások. Az emberi tanítások

és parancsolatok beáramoltak a hívő közösségek szokásai

közé és az emberi bölcsesség kompromisszumra késztette a

hívő gondolkodást csaknem minden gyakorlati és elméleti

területen.

Az egész folyamat eredménye pedig egy olyan langy-

meleg állapot, melyre Isten undorodva tekint. Ezt látva Pál

mélyen elszomorodna.

Például nézzük meg, hogy mennyire szeretjük a rituálé-

kat. Az élet legtermészetesebb eseményeit képesek vagyunk

egy sor szertartásos cselekménnyel szabályozni. Talán mi már

el sem tudjuk képzelni, hogy az úrvacsora egykor egy családi-

as esemény volt, melynek során az emberek vidáman beszél-

gettek egymással az asztalnál, mint egy egyszerű vendégség

során. Miért silányult ez az alkalom gyászszertartáshoz hason-

ló liturgiává?

Az emberi gondolkodás emberi támaszokat keres magá-

nak, némelyek számára ilyen volt Pál, Kéfás vagy Apollós

vagy a mai keresztyénség vezéralakjai. Az emberek olyan

vezetőket keresnek maguknak az egyházban is, akiket követ-

hetnek, de ezek olykor megosztják a közösséget. Sajnos néha

maguk a vezetők is későn ismerik fel az eltúlzott rajongás

mozgatórugóját. Nem elég erősek ahhoz, hogy rendreutasít-

sák a hangadókat. Mire felismerik a bajt, már elkéstek meg-

akadályozni.

Így Pálnak sem maradt más választása, mint csírájában

elfojtani a hitehagyást. Istentől kapott jó vezetői képessé-

gének köszönhetően időben felismerte, hogy a hívők szellemi

életében egészségtelen folyamatok indultak el. Mintha Pál

belelátott volna a történelem folyamába egészen napjainkig,

mintha már akkor tisztában lett volna mindazzal a romlással és

rosszra vivő gyakorlattal, ami most uralkodik szerte a világon

sok keresztyén gyülekezetben.

Mit mondhatunk egy hitetlennek, ha megkérdezi tőlünk,

hogy miért van ennyiféle egyházi közösség vagy szekta és

megkülönböztető elnevezések? „Részekre osztatott a

Krisztus?” – milyen megalázó kérdés.

Miért gyűlölik egymást Krisztus nevét valló közösségek

annyira, hogy képesek emberi vért ontani emiatt? 

A „keserűségnek a gyökerei” eleinte vékonykák és gyen-

gécskék, de az évek során úgy megvastagszanak és megerő-

södnek, hogy hatalmas fákká terebélyesednek. Ezért kell min-

dig visszatérnünk a gyökereinkhez, a kinyilatkoztatáshoz, a

bűnbánathoz, az új teremtéshez, az új szívhez és új elméhez,

hogy az engedelmesség Lelke megújulhasson bennünk és fel-

készíthessen minket egy olyan új világra, melynek Jézus

Krisztus a középpontja.
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A keresztyén ember már nem a világé. A világban él, de

nem belőle származik. A mi életünk nem a miénk, hanem azé,

aki nagy árat fizetett ki értünk. Ez az új élet nem más, mint

készülődés egy új világra, ahol találkozhatunk azzal a kedves

személlyel, aki megfizette helyettünk a váltságdíjat. Ez a talál-

kozás nem egyszeri alkalomra szól, vagy csupán néhány évre,

hanem egy egész örökkévalóságra. Isten olyan dolgokat készí-

tett számunkra, melyeket emberi szem még nem látott, fül

nem hallott, és amit az emberi elme ki sem gondolhatott, mert

ezeket „Isten készítette az őt szeretőknek”.

Ez több a vallási dogmáknál. Ez igazi örömhír. Sokak

számára egy őrült dogma, melyre nincs semmilyen bizonyíté-

kunk. De a hívő ember számára ez egy igen értékes igazság.

És a világ egyetlen filozófusa vagy tanult embere sem képes

ezt elvenni tőlünk. 

Mi győzött meg minket az igazságról? Emberi ékesszó-

lás? Kizárt dolog. Emberi bölcsességnek beszéde? Kizárt

dolog. Meggyőző érvelések? Kizárt dolog ez is. Vagy talán

egy briliánsan felépített evagelizációnak köszönhetjük, hogy

most itt vagyunk? Nem, nem és nem. 

Pál az Istentől kapott szeretet és erő megmutatására buz-

dítja a hívőket, melyek a hit ékes bizonyítékai! A hit egy olyan

magasztos elv, melynek alapján Isten meg tud menteni minket.

Ha fellapozzuk Pálnak a Rómabeliekhez írt levelét, melyben

az apostol a keresztyén hit alapjait mutatja be részletesen,

akkor láthatjuk, hogy az ember része a megváltás munkájában

csupán annyi, hogy hinni kell benne. Mivel a hit fogalma újból

és újból megjelenik a Szentírásban, ebből következtethetünk

annak kiemelt fontosságára. Nem a cselekedetek, nem a látott-

hallott vagy átélt dolgok és nem a származás a fontos, hanem

az, hogy mindeközben eljussunk a hitre. Hogy megmenekül-

jünk, megigazuljunk és feltámadjunk Krisztussal, és megbé-

küljünk az Atyával, egyedül a hit alapján.

A Zsidókhoz írt levél így írja le nekünk a hit fogalmát:

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem

látható dolgok létéről való meggyőződés.” Erre azt mondhat-

ja valaki: „Ó, már megint az a misztikus köd, amivel nem

tudok mit kezdeni, rejtőzz csak el nyugodtan a hited mögé…”

Kedves barátom. Az a helyzet, hogy az ember nem gép

vagy robot. Olyan lények vagyunk, akiket Isten a saját sze-

mélyiségének a mintájára alkotott meg. A testünk fizikai

valósága mellett van lelkünk és szellemünk. Ezek tagadha-

tatlan tények. Tudunk örülni, szenvedni és haragudni. De

mutasson valaki egy fiolányi haragot nekem, ha képes rá!

Időnként megsértődünk, és azért ott van a lelkiismeretünk is!

Hozzon nekem valaki egy szeletet a lelkiismeretéből!

Tudjuk, hogy időnként nagyon is bonyolult érzéseink van-

nak, és nem tudjuk őket egy borítékban átnyújtani a másik

embernek, de ettől még léteznek. Vannak olyan fizikai lelki

működéseink is, amiket nem vagyunk képesek tudatos kont-

roll alatt tartani. Ezek a dolgok időnként megijesztenek,

máskor megörvendeztetnek minket. Azzal is tisztában

vagyunk, hogy a szellemünk és a testünk energiái az évek

múlásával fokozatosan veszítenek erejükből. Mindnyájan

meg fogunk halni (ha az Úr nem jön el előbb), és azután

találkozni fogunk Jézussal, vagy úgy, mint ítélőbíránkkal,

vagy mint a mi Megváltónkkal.

Vajon tudomásunk van-e testünk, lelkünk, szellemünk

minden egyes folyamatáról, ami bennünk zajlik? És képesek

vagyunk-e mindezt mérni, számszerűsíteni? Nem sokkal

inkább titokzatos dolgok ezek? Nos, akkor miért tartják sokan

olyan képtelenségnek a hit létezését?

Sokan ösztönösen tudják, hogy valami hiányzik az éle-

tükből. Önmaguk számára sem tudják megfogalmazni, hogy

mi az, ami nem stimmel, így hát hiába is kérdeznénk őket

erről. A természetes emberi gondolkodás számára ez egy örök

rejtély marad. Az igazság az, hogy mindnyájunknak szüksége

van Istenre, hisz nélküle nem lehetünk teljes egészek. Mégis,

hiába érezzük a belső igényt a kiteljesedésre mindaddig, amíg

bűnös természetünk lehetetlenné teszi ezt azáltal, hogy eltávo-

lít minket Istentől.

Az Istenhez visszavezető út nem más, mint a bűneink

megbánása és a Jézusban való hitre jutás. Amint ezt elfogad-

juk, képesek vagyunk hittel elfogadni az örömhírt, attól kezd-

ve Isten nemcsak a múlt bűneit bocsátja meg nekünk, hanem

a jelen hibáit és a jövőbeni vétkeinket is, ráadásul Szentlelke

által képessé teszi a lelkünket mindennek az érzékelésére. Te

már szabad vagy és tudod, hogy Isten elfogadott téged, bármi

is történjen veled életed hátralévő részében. Te Istenhez tarto-

zol, és Istené vagy, biztonságban és védve vagy őnála, hiszen

Jézus Krisztus érted végezte el a megváltás munkáját, és ő

sohasem hagy el téged.

Ha tudat alatt még mindig küzdesz mindennek az elfo-

gadásával, légy bátor és tedd félre teljesen az emberi gondol-

kodásodat! Ne állj ellent Isten munkájának tovább! Kérj

Istentől több hitet, hogy hinni tudj az ő bocsánatában! Kérd

Istent, hogy bocsásson meg neked, és Lelke által tisztítsa meg

a szívedet, és töltsön be az ő szeretetével! Isten újítsa meg az

elmédet és egész gondolkodásmódodat, és tegyen szabaddá

téged!

Isten minden emberre vár. Szeretne minél többet kom-

munikálni az ő gyermekeivel. Ehhez az kell, hogy szembe tud-

junk menni a kordivattal és a testies gondolkodással. Ne járja-

tok a széles úton, mert az a halálba vivő út! Menjetek be

inkább a szoros kapun, mert az visz az Életre! Még ma tegye-

tek így!

„Mert tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolond-

sága által mentse meg a hívőket.”

http://www.christianity.bz/The_foolishness_of_the_pre-

achin.html

Ford.: Jeviczki Andrea
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