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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Ez a könyv az Üdvhadsereg 1878-as alapítói okiratában megfogalmazott, majd az Üdvhadsereg törvényhozó testülete által 1980ban megerõsített alaptanításokat tartalmazza. E gyûjtemény az
üdvkatonák számára készült.
Az alább olvasható alaptanításokat el kell sajátíttatni az Üdvhadsereg tisztképzõi programján résztvevõkkel, legyen szó akár
felkészítõi, akár intézményes képzésrõl.
Minden tiszt – bármilyen rangot viseljen is – köteles Hitvallásunk alábbi 11 pontjával összhangban tanítani – nyilvánosan és
szûkebb körben egyaránt.
Nemzetközi Központ
London, Anglia

A bibliai idézetek az 1975-ös új protestáns fordításból származnak, hacsak másképp nem jelöltük.
A félreértések elkerülése végett – noha tisztában vagyunk a kortárs keresztyén
közösségekben dúló vitával – az angol „spirit” kifejezést következetesen léleknek fordítottuk, mivel ez tûnt meggyökerezettebbnek a magyar kultúrában. S
habár a magyar fordítás nem adja vissza teljes egészében sem a héber, sem a
görög eredetit, a változtatást (mivel azt nem jelzi a talán legszélesebb körben
használt 1975-ös új protestáns bibliafordítás sem) meghagyjuk az arra hivatottaknak. Ahol a „lélek” elnevezés félreérthetõ lenne, ott ezt külön jelezzük.
(az Üdvhadsereg kérésére a fordító megjegyzése)
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AZ ÜDVHADSEREG HITTÉTELEI
Hisszük, hogy Isten ihlette az Ó- és Újszövetség írásait, és hogy
egyedül ezek tartalmazzák a keresztyén hit és életgyakorlat szabályait.
Hisszük, hogy az Isten egy, végtelenül tökéletes, minden létezõ
teremtõje, fenntartója és ura. Egyedül Istent illeti az imádat.
Hisszük, hogy az egy Isten három személyben létezik: Atya, Fiú
és Szentlélek. Lényegét tekintve oszthatatlan; az Atya, a Fiú és a
Szentlélek mind hatalomban, mind pedig dicsõségben egyenlõ.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus személyében egyesült az isteni és
az emberi természet, ezért Jézus valóban és teljes mértékben Isten és valóban és teljes mértékben ember is.
Hisszük, hogy Isten ártatlannak teremtette õsszüleinket, de õk
engedetlenségük folytán elveszítették tisztaságukat és boldogságukat. Bûnbeesésük következményeként minden ember bûnös
lett, teljességgel megromlott, és ezért jogosan sújt le rá Isten haragja.
Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála által engesztelést szerzett az egész világ bûneiért, és ezért mindenki –
aki csak akar – üdvözülhet.
Hisszük, hogy az Istenhez való megtérés, a mi Urunk Jézus
Krisztusban való hit és a Szentlélek általi újjáteremtés mind szükségesek az üdvösséghez.
Hisszük, hogy kegyelembõl, hit által igazulunk meg a mi Urunk
i

Jézus Krisztusban, és hogy aki hisz, annak errõl belsõ bizonyossága van.
Hisszük, hogy az üdvösség állapotában való megmaradásunk
függ attól, hogy megmaradunk-e Krisztusba vetett engedelmes
hitünkben.
Hisszük, hogy minden hívõ kiváltsága a teljes megszentelõdés,
valamint hogy lehetséges lelkünket, elménket és testünket teljes
épségben, feddhetetlenül megõrizni a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelére. (1 Thessz. 5,23)
Hisszük a lélek halhatatlanságát, a test feltámadását, a világ végén bekövetkezõ egyetemes ítéletet, az igazak örökké tartó boldogságát és a gonoszok véget nem érõ büntetését.
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ELÕSZÓ
Az üdvkatonák hittételei kihatnak gyakorlati keresztyén életünkre és világméretû lelki mozgalmunkra egyaránt. Szentírásba
ágyazott hitünk – melyet személyes gyõzelmeink újra és újra igazolnak – indított és indít ma is arra, hogy engedelmeskedjünk a
nagy missziós parancsnak. Azért született meg Az üdvösség története címû könyv, hogy segítsen elgondolkodni e hit alapjain és
azon, mit jelent mindez életünkre nézve, úgy is, mint Isten miszszióban szolgáló népe számára, valamint evangelizáló és karitatív
programjaink szempontjából.
E könyv fontos elõrelépés ahhoz, hogy jobban megértsük magunkat, és azt, hogy Isten Igéjének a fényében hitvallásunk mire
kötelez bennünket . Az üdvösség története belehelyez minket Istennek a világ üdvösségéért végzett évezredes munkája folyamába. Ez a mi történetünk is, mivel hisszük, hogy Isten üdvtörténeti „programjának” részeként hívta el az Üdvhadsereget. Istennek
ez a terve szeretetben, az örökkévalóságban született, hogy meggyógyítsa és helyreállítsa a beteg és megtört emberiséget, és újra közösségbe vonja önmagával.
Az alábbi fejezetek nem csupán segítenek megérteni az evangéliumi missziónk alapját képezõ tizenegy hitelvünket, hanem
rávilágítanak azok jelenkori fontosságára, és sikeresen összekapcsolják õket 21-ik századi üdvkatonai tapasztalatainkkal és elhívásunkkal.
Az üdvkatonák hitének középpontjában Krisztus megváltó
vére és a Szentlélek megtisztító és erõvel felruházó tüze áll. A
„Vér és Tûz” hadserege vagyunk. Korunkban azonban a „közösiii

ség”, „misszió”, „szentség” és „gyülekezet” szavak sokkal fontosabbak számunkra, mint eddig valaha. Általuk könnyebben megérthetjük, mi minden lehetséges Krisztusban nyert új életünkben, mi szükséges hitéletünk fenntartásához, a hit nemes harcának megvívásához, és az ember megváltásának hatalmas tervében elfoglalt szerepünk sikeres betöltéséhez.
Eva Burrows tábornok 1992-ben azzal bízta meg a Hitelvek
Nemzetközi Tanácsát, hogy friss megközelítéssel készítse el az
Üdvhadsereg alaptanításait összefoglaló, az új, hittételeket összefoglaló kézikönyvet. Ennek a megbízásnak tesz eleget e kézikönyv. A munkát annak kezdetétõl a végéig ugyanaz a tanács felügyelte – egyedül az elnök és a titkár személyében történt változás. Minden üdvkatona hálával gondol rájuk – és a tanács külsõ
tagjaira – Az üdvösség története elkészítésében vállalt imádságos
részvételükért.
David Guy, elnök
Earl Robinson, elnök
John Amoah
Phil Needham
Raymond Caddy

Gudrun Lydholm
Christine Parkin
Rae Major, titkár
Benita Robinson, titkár

Az üdvösség történetét tehát azzal a reménységgel adjuk ki,
hogy könyvünk a kegyelem eszközeként áldásként szolgál majd
azoknak az üdvkatonáknak, akik azt tanulmányozzák, és hitünk
lényegi pontjainak megvilágítása a Szentlélek ereje által üdvösséges cselekedetekre vezeti õket.
Paul A. Rader tábornok
Nemzetközi Központ
London, Anglia
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BEVEZETÕ
Ez a könyv az üdvkatonák hitérõl szól. Arra a tizenegy hittételre
támaszkodik, amelyek 1878 óta az Üdvhadsereg, a keresztyén
evangéliumról tett tanúbizonyságának alapjául szolgálnak.
Talán néhányan csodálkoznak azon, miért helyez az Üdvhadsereg ilyen nagy hangsúlyt az írásban rögzített hitvallásra. Hiszen az üdvkatonák helyesen vallják, hogy az tekinthetõ keresztyénnek, aki bizalommal a szívében személyes kapcsolatra lép az
Úr Jézus Krisztussal és újjászületik a Szentlélek által. Felhívják a
figyelmet arra, hogy a hit személyes dolog, mely többnyire Isten
kegyelmének átélésébõl fakad; lehetetlen tehát megmagyarázni
vagy részletekbe menõen kielemezni. Az üdvkatonák néha jogos
gyanakvással fogadják, ha valaki megkísérli ezt az életmegváltoztató találkozást egyszerû, papírra vetett szavak keretei közé
szorítani.
Szavak nélkül azonban a tapasztalat meghatározatlan és homályos marad – gyakran éppen emiatt nem osztják meg másokkal. A hit nem kizárólag személyes ügy: van nyilvános vetülete is.
Az õskeresztyének egy egyszerû köszöntésrõl ismerték fel egymást: „Jézus Úr” (1 Korinthus 12,3). Ez volt a hitvallásuk. A fenti
szavakkal a feltámadott Krisztusba gyökereztették személyes élményüket, megerõsítették egymás megtapasztalását, és arra hívták a világot, hogy az is ismerje el Krisztus Úr voltát. Az Egyház
hitvallásai ezekbõl a kis bibliai kezdetekbõl nõttek ki és váltak a
keresztyénség mértékadó útjelzõivé. Sok évszázadra nyúlik viszsza történetük – néhányat közülük ismertetni fogunk e könyv
lapjain.
v

A hitelvek az Egyház egy-egy tanítását jelentik; a Szentíráson
nyugvó, kibõvített hittétel-magyarázatokat. Hitvallásunk tizenegy pontja egyszerre fejezi ki személyes hitünket és közös látásunkat. Emellett összhangban vannak a klasszikus keresztyén
hitvallásokkal, és az üdvkatonákat az egyetemes Egyház tagjai
közé sorolják. Kifejezik ezen kívül a wesleyanizmus – az egyház
azon ága, amelybõl az Üdvhadsereg kinõtt – alapvetõ evangéliumi tételeit is. Hittételeiben és küldetésében az Üdvhadsereg
hangsúlyozza egyetemes elhívásunkat a személyes megváltás, a
szentségre törekvés és az evangelizáló buzgalom iránt.
Tizenegy hittételünk lényegét tekintve változatlan maradt
gyorsan változó világunkban. Mindazonáltal számos, hittételeket
magyarázó kézikönyv született – a legutóbbit 1969-ben adták ki.
Nemrég aztán döntés született, mely elérkezettnek látta az idõt
egy még frissebb magyarázó kötet megjelentetésére.
A kezedben tartott könyv számos dologban eltér elõdeitõl. Elbeszélõ jellegû, ami azt jelenti, hogy pontok helyett rövid bekezdésekben foglaltuk össze a tanítást. Ennek köszönhetõen – reményeink szerint – a gondolatmenetek világosak, az anyag pedig kisebb tanulócsoportokban és nagyobb osztálytermi foglalkozásokon egyaránt rugalmasan hasznosítható. Az elbeszélõ stílus azt is
jelenti még, hogy kétféle szinten tanulmányozzuk hitünk igazságait: egyrészt megnézzük Isten munkáját a történelemben, ami
üdvösségünket végül lehetõvé tette, másrészt pedig úgy tekintünk a fenti igazságokra, mint saját hitéletünk naplójára, amely
által végigkövethetjük saját utunkat a bûntõl az üdvözülésen át a
megszentelt életig. Az elbeszélõ jelleg egyébként már a könyv címébõl is kitûnik: Az üdvösség története.
Az üdvkatonák hitelvi meggyõzõdésüket a Biblia kijelentésére, Isten élõ Igéjére alapozzák. Hitvallásunk egyértelmûen leszögezi ezt – könyvünk éppen ezért igyekszik is mindenben hûséges
maradni a Szentíráshoz. Lapjain újra és újra bibliai utalásokkal
találkozunk, melyek jó része az egyes alfejezetek után kapott hevi

lyet. Nem soroltuk fel az összes odavágó igeverset, de bíztatjuk
az olvasót, hogy tanulmányozza a feltüntetett verseket és keressen további odaillõ idézeteket.
Könyvünk szándékosan lett ilyen tömör. Célja az, hogy részletesen megmagyarázza a világ különbözõ pontjain szolgáló üdvkatonák közös hitét. Éppen ezért végig többes szám egyes személyben íródott. Reméljük, hogy tagjaink felismerik lapjain a keresztyénség alapigazságaira vonatkozó közös látásmódunkat, és
azonosulni tudnak vele. Persze nem gondoljuk, hogy ez a „teológia” kizárólag az Üdvhadseregre vonatkozik. Könyvvé dagadt hitvallásunk segítségével tagjaink egyrészt megvallhatják hitüket,
másrészt pedig arra hívhatnak másokat, hogy õk is részesüljenek
az üdvözítõ kegyelem áldásában.
Könyvünk tehát a kiegészítõ segédkönyvecskével és más kiadványainkkal együtt hasznos eszköz lesz minden üdvkatona kezében – beleértve a friss megtérteket és a tisztjelölteket is – hitünk alapjainak tanulmányozásához.
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ELSÕ FEJEZET

Az élõ Isten beszéde
A keresztyén tanítások forrása

Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy Isten ihlette az Ó- és Újszövetség
írásait, és hogy egyedül ezek tartalmazzák a keresztyén hit és életgyakorlat szabályait.
A keresztyén tanítások forrása a Biblia. A Szentírásban találjuk
meg hitünk meghatározását és annak védelmét. Ezért tehát elsõ
hittételünk egyfajta bevezetõ megállapítás, amely a Bibliát a keresztyén tanítások forrásaként jelöli meg.
A Bibliát sokan írták, így azt is mondhatjuk, hogy emberi dokumentum. Hisszük, hogy ugyanakkor Isten leírt kijelentése is.
Isteni tekintélyt hordoz, kijelenti az igazságot, és utat mutat a keresztyén élet tekintetében. Lapjain találkozunk a történelem élõ
Istenével és halljuk a hangját. Mindebbõl az következik, hogy a
Biblia népe vagyunk.
 Máté 19,3-6; Márk 12,26-27; János 5,37-47; ApCsel 17,1-3;

1 Thesszalonika 2,13; 2 Timóteus 3,16-17

1

Isten beszéde az idõben
Isten Igéje több évszázad során élt hívõ emberek lejegyzett élményeibe ágyazva jutott el hozzánk. A Biblia Isten és az Õ népe közötti élõ kapcsolat gyümölcse, egy adott történelmi kontextusba
helyezve.
A kánon
A kánon az a szövegegyüttes, melyet az Egyház Szentírásnak fogadott el; Isten kijelentett beszéde, amelybe mind az Ó-, mind pedig az Újszövetség beletartozik. A korai keresztyének hitelesnek
és mértékadónak fogadták el a szentnek tekintett zsidó iratokat
– az Ószövetséget –, és gyakran hivatkozták rá, hogy alátámaszszák Jézus isteni küldetését és hatalmát. Mindeközben nemcsak
szóban, de írásban is hirdetni kezdték az evangélium üzenetét.
Ezen írások közül néhányat már az egyháztörténelem legkorábbi korszakában is tekintéllyel bírónak ismertek el. Késõbb aztán
ezekbõl született meg az Újszövetség.
Az Ószövetség a zsidó nép sok évszázados történetét dolgozza fel. Isten egyre inkább kibontakozó – ám még nem teljes – kijelentését találjuk meg benne, amelyet Fia, Jézus Krisztus eljövetele elõtt adott. A keresztyének mindig is szerették és tisztelték
az Ószövetséget, jóllehet felismerték, hogy csakis Jézusban találhatunk rá annak igazi jelentésére és ígéretének beteljesedésére.
Ez az Újszövetség központi üzenete. Az Ószövetség hiányos az
Újtestamentum nélkül. Az Újszövetség tulajdonképpen bejelenti,
hogy Jézus Krisztusban beteljesedtek az ószövetségi – Messiást
illetõ – vágyak és reménységek.
Az Újszövetség írásos tanúságtétel Jézus Krisztus életérõl, tanításáról és személyérõl. Könyvei azért születtek, hogy tanítsák a
hívõket, és hitre juttassák a kétkedõket. Amikor a negyedik században elfogadták a kánont, a ma általunk ismert Újszövetség
könyveinek nagy részét egyetemesen elismerte a keresztyének
közössége. Azon írások, amelyekkel kapcsolatban kérdõjelek me2

rültek fel, az alábbi három elv alapján kerültek bele a
gyûjteménybe, vagy estek ki abból: apostol szerzõ írta-e, igazodik-e a hit elfogadott szabályaihoz, és használják-e általában a
gyülekezetek.
A fenti gondos, Szentlélek által vezetett folyamat végére az
akkori keresztyének aztán közös meggyõzõdésre jutottak a
Szentírásnak tekintett könyvek vonatkozásában. Az egyházi zsinat egyetlen esetben sem próbált meg olyan könyvet kánoninak
elfogadni, amelyet ne ismertek volna el széles körben a keresztyén közösségek. Nem õk ruházták fel tekintéllyel a Szentírást,
pusztán felismerték, majd a felismerést követõen megerõsítették
annak tekintélyét.
Testamentumok
A Biblia 66 könyvbõl áll. Ezeket Ó- és Újszövetségre osztjuk. A könyvek között sokféle írást találunk, a közös téma azonban egységessé
fûzi össze õket. A testamentum szó szövetséget jelent. A zsidó
Szentírás azt a szövetséget beszéli el, amit Isten kötött Izraellel. Az
Újtestamentum arról az új szövetségrõl szól, amit Jézus Krisztus
szerzett mindazok számára, akik hisznek benne.
Az említett könyvek nagyban eltérnek egymástól – már ami a
megíráshoz használt irodalmi formát és a kulturális hátteret illeti; sõt, akár még letûnt korok kultúráinak egyedi megnyilvánulásaiként is tanulmányozhatók. A keresztyének azonban egy
könyvként tekintenek rájuk, amelyet úgy hívnak: a Biblia. A központi téma Isten üdvözítõ kegyelme, a központi történet pedig
Isten kapcsolata népével, amely Isten Krisztusban elvégzett üdvözítõ munkájában éri el csúcspontját. Noha két testamentum
van, a kijelentés egy. Ezért aztán ezek az írások egyedi bizonyságtételként páratlanok a maguk nemében, és kivételes tekintélylyel bírnak, mely tekintély tartalmukból, témájukból és isteni eredetükbõl származik.
 2 Mózes 31,18; 32,15-16; 2 Királyok 22,8-10; 23,1-3; Nehémiás
3

8,1-8; Jeremiás 36,1-6; Habakuk 2,2; Lukács 1,1-4; 24,25-27, 44-48;
János 20,30-31; ApCsel 1,1-2

Kijelentés
A földön valaha élt összes nemzedék felismerte, hogy létezik valamilyen felsõbb, isteni hatalom, vagy legalábbis eljutott arra a
meggyõzõdésre, hogy a világegyetem szépsége és rendje azt sugallja: egy mindenható Teremtõ áll mindezek mögött. Külsõ segítség nélkül azonban csak kevéssé lehet sikeres Isten üdvözítõ
igazságának feltárására irányuló vizsgálódásunk. Ez részben annak tudható be, hogy Isten legbelsõ lényegét tekintve mindig is
rejtély marad teremtményei elõtt. S mivel érzékeinket elkorcsosította a bûn, Õt is homályosan és torzultan látjuk.
Hisszük, hogy cselekedetei által Isten megismertette velünk
mindazt, amit magunktól sosem tudtunk volna kikutatni – szeretetteljes jellemét, üdvözítõ hatalmát és örökkévaló célját. „Elvétetett a lepel”, amely eddig eltakarta lényének rejtélyét szemünk
elõl. Istennek ezt az ön-kijelentését a Szentírás élõ sorai hûségesen megõrizve tárják elénk.
A kijelentés kegyelmi ajándék, amely Istennek az emberiség
iránti szeretetébõl fakad, valamint abból a szándékából, hogy
megismerjük, örökké szeressük és szolgáljuk Õt, és hogy örüljünk jelenlétében. Eme kijelentés dokumentációja és írásos kifejezése a Biblia. A nem keresztyén vallások meglátásai – jóllehet bírhatnak lelki természetû ismeretekkel és meglátásokkal –, mindazonáltal Jézus Krisztust nem testet öltött Igeként mutatják be.
Maga a kijelentés szó eredetije azt jelenti, hogy „eltávolítjuk a
leplet”. A Bibliában a kijelentés egyre nõ, és a részlegestõl a tökéletes felé halad. Isten önmagáról adott kijelentései az Ószövetségben fokozatosan mélyülnek, és szükségszerûen hiányosak, mivel
ezek a kinyilatkoztatások készítik elõ Krisztus eljövetelét, Isten
teljes és végsõ kijelentését.
 Ézsaiás 55,8-11; János 1,14-18; ApCsel 14,17; Róma 1,18-20;
2,14-16; Galata 1,11-12; 1 Péter 1,10-12

4

A kijelentés formái
Isten sokféle módon lép kapcsolatba az emberekkel a Szentírás
lapjain. Annak idején, történelmük korai szakaszában a zsidók
például megismerhették Isten megingathatatlan szeretetét. Néppé, nemzetté válásuk és ezt követõ történelmük során minduntalan felismerték Isten kezének munkáját. Isten azért adta a Törvényt, hogy megmutassa, miként kell Vele közösségben élni; a
prófétákon keresztül pedig szeretete erejét és tisztaságát jelentette ki. Az Ószövetségben a zsidó nép történelme, a törvények,
a próféciák és a többi írás is mind arra irányul, hogy egyre mélyebben megértsük Isten nagyságát, szentségét és szeretetét.
A kijelentés mindezen formái azonban egyetlen személyre, Jézus Krisztusra összpontosítanak. Isten, aki a világtörténelem folyamán végig aktív szerepet játszik, egyedül Jézusban üdvözít.
Krisztusról szóltak a próféták, és Õ a Törvény beteljesedése is. Az
Újszövetség Jézus személyes történetét beszéli el, valamint azt az
örömüzenetet (evangélium) hirdeti, amit az Egyház is hirdet azóta. A Biblia tehát azt nyújtja, amit semmilyen más könyv nem
képes továbbadni – az Élet beszédét. A Biblia üdvözítõ kijelentés,
mely Jézus Krisztust, Isten élõ Igéjét állítja a középpontba.
 Zsoltárok 96; 106; Ézsaiás 53,1-6; Hóseás 11,1-4; Ámós 5,21-24;
Zsidók 1,1-3; 1 Péter 1,23-25

A Biblia ihletettsége
A Biblia – hasonlóan az üdvösséghez, amelyrõl bizonyságot tesz
– Isten ajándéka, nem pedig emberi kitaláció. Isteni megnyilatkozás és emberi válasz kölcsönhatásából született, ami azt jelenti,
hogy Isten kezdeményezésére az emberi közremûködõk szabad
akaratukból engedelmességgel reagáltak. Isten a kijelentett igazság kincseit az írott emberi nyelv földi eszközén keresztül adta
át, mely ebben a formában maradt fenn számunkra.
Az isteni kegyelem fenti csodáját kétféleképpen szoktuk jellemezni: „Isten által ihletettnek” vagy „Isten ihletésére született5

nek” hívjuk. A Biblia szerzõi sokszor támaszkodtak különféle irodalmi forrásokra, de a Szentlélek annyira vezette, megvilágosította õket, hogy Istennek, az emberiségért elvégzett üdvözítõ
munkájának teljességgel megbízható és idõtálló bizonyságát vetették papírra, mely – mint azt korábban már írtuk – Jézus Krisztus életét és személyét helyezi a középpontba.
A szerzõk a természetes mûvészi és írói ihletnél jóval többel
rendelkeztek. A keresztyének többsége ugyanakkor azt is elismeri, hogy az ihletés nem egyenlõ a diktálással, és a Szentírásban
semmi sem utal arra, hogy Isten kiiktatta volna a szerzõk személyiségét – puszta robotokká alacsonyítva õket. Stílusuk, egyéni
gondolkodásmódjuk, kulturális hátterük és emberi korlátaik
mind-mind megjelennek a Biblia lapjain. Gondolkodásuk és írásuk szabad és spontán maradt, és nem vesztették el sem stílusukat, sem pedig egyéniségüket.
Persze az is egyértelmû, hogy a végeredményt nem lehet kizárólag emberi fogalmakkal megmagyarázni. A szerzõk által papírra vetett szöveg nem csupán saját kezük alkotása, hanem
egyúttal Isten munkája és közlendõje is. Ha mélyebbre ásunk a
Biblia üzenetébe és tartalmába, akkor rájövünk, hogy ezek jóval
meghaladják a szokásos emberi logikát, bölcsességet és jóságot.
Isten kijelentése nem a mi fejünkben született meg. (Lásd
2. függelék)
 Jeremiás 1,1-3; 1 Korinthus 2,12-13; 2 Timóteus 3,14-17; 2 Péter
1,20-21

A Biblia tekintélye
Mivel a Biblia felülrõl ihletett mû és Isten üdvözítõ kijelentését
ismerhetjük meg belõle, ezért a Szentírás minden egyéb hatalom
felett való tekintély. A zsidók elfogadták szent írásaik tekintélyét,
és ezen a ponton Jézus teljesen egyetértett velük. A korai egyház
– Ura példáját követve – már a kezdetektõl fogva elismerte a zsidó kánont, hivatkozott rá, és benne látta az evangélium alapját.
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Emellett persze már nagyon hamar felismerte a késõbb Újszövetséggé összeálló írások ihletettségét és tekintélyét is. Ez utóbbi iratok is alapvetõ fontosságúak, mivel üzenetükön keresztül ismerhetjük meg az Urat és Üdvözítõt, Jézus Krisztust.
Az Egyház azzal, hogy elismerte a Szentírás ihletettségét, a
Bibliát végsõ tekintélyként fogadta el a helyes keresztyén hit és
tanítványság kérdéseiben. A Bibliát nem az Egyház ruházta fel tekintéllyel; a korai keresztyének pusztán felismerték tekintélyét,
és alávetették magukat „Isten írott Igéjének”.
A történelemben sok példa volt rá, amikor az Egyház a Szentírás tanácsa alapján válságokat oldott meg vagy eretnekségeket
utasított el. Sõt, a Szentlélek számos esetben Isten követõit a Biblia üzenetén keresztül vezette vissza a helyes hithez és tanítványsághoz. A Szentírás tartalma mindig is ítélõjogar, egyfajta „Legfelsõbb bíróság” volt, ami elõtt hívõk ezrei álltak és állnak meg –
egyedül és testületileg, Isten népeként egyaránt. Megszámlálhatatlanul sok hívõ számára bizonyult a Biblia a keresztyén hit és
életgyakorlat értékes és megbízható útmutatójának.
 János 10,35b; 21,24; ApCsel 28,25b; 2 Timóteus 3,16-17; 2 Péter
1,3-4

A Szentírás és más tekintélyek
A Szentírás, a Lélek és az Egyház
A Biblia tehát a keresztyének legfõbb tekintélye. Mindazonáltal
maga a Biblia azt tanítja, hogy a keresztyén hit és életgyakorlat
megingathatatlan alapját három oszlop támasztja alá együttesen:
a Szentírás tanítása, a Szentlélek közvetlen megvilágosítása, valamint a hívõk közösségének megegyezése. A Bibliát ugyanúgy
nem lehet biztonsággal használni anélkül, hogy ne utalnánk az
évszázadok során kialakult közmegegyezésre, mint ahogy megértéséhez a Szentlélek segítsége is elengedhetetlen.
Maga Jézus is bizonyságot tett hitünk hármas alappillérérõl,
és ezzel utat mutatott, valamint biztosítékot adott követõinek.
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A fenti három forrás mindegyike megkívánja a másik kettõ hitelesítését, hogy hûségesek maradhassunk az evangélium igazságához.
Az Újszövetségben Jézus kiváló ábrázolásával találkozunk, és
látjuk, amint ereje megváltoztatta elsõ követõi életét. Jézus és tanítványai szavaihoz kell mérnünk keresztyén életünket, hagyományos hitünket és erkölcsi magaviseletünket; de ahhoz, hogy
helyesen értsük meg a szavak mögött meghúzódó gondolatokat,
már a Szentlélek vezetésére van szükségünk. Leheletével megeleveníti a betûket, megvilágítja a mondatok igazságát, és ezzel mai
helyzetünkre értelmezi Isten örökkévaló üzenetét. Emellett szükségünk van a keresztyén közösség megerõsítésére is. Az évszázadok során Jézus sok követõje hirdette az Úr evangéliumát, és
az általuk elmondottak is sokszor könnyítik meg a Biblia értelmezését.
Mindebbõl az következik, hogy a keresztyéneket három tekintély segíti Isten beszédének megértésében és alkalmazásában:
a Szentírás, a Lélek és az Egyház. Ezek mindegyike megerõsíti és
megpecsételi a másik kettõt.
 János 15,26-27; ApCsel 15,22-29; 1 Thesszalonika 5,12-22;
1 Timóteus 4,6

A legfõbb tekintély
E három közül természetesen a Biblia a legfõbb tekintély. Hiszen
a Lélek lehelete élõvé kell tegye a betûket, hogy az igazság napfényre kerülhessen, valamint minden üzenetnek meg kell egyeznie a történelmi Egyház hiteles bizonyságával. A történelem
azonban arra int minket, hogy a Lélekre hivatkozó megvilágosodással és az Egyház hagyományaival – ha azt minden vita nélkül
elfogadjuk – vissza is lehet élni. Volt már arra példa a történelem
folyamán, hogy romlott intézményi struktúrák elferdítették az
Egyház tanítását. Idõnként félreértették vagy meghamisították a
Lélek vezetését, sõt, egyes esetekben megtévesztõ módon az Úr
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új és személyes kijelentésének állítottak be emberi elképzeléseket.
A Szentírás az Egyház közös megtapasztalásain túl tényleg
tartalmaz egyéni prófétai és apostoli megnyilatkozásokat is. Az
üzenetekben azonban belsõ kohéziót látunk, és ez megerõsíti
azok hitelességét. Ha a Szentírás részeit összehasonlítjuk egymással, akkor észrevesszük a közös nevezõt, és így Isten akarata
is egyre világosabbá válik. Éppen ezért sose zárulhat le a lehetséges értelmezések sora, mivel a Szentírás tanulmányozásakor párbeszéd alakul ki Isten Igéje és közöttünk, átéljük az üzenet életmegváltoztató erejét, ami bátorít és helyreigazít saját egyéni helyzetünkben. A Szentírás saját magát értelmezi.
A keresztyének számára a Szentírás egésze jelenti a Legfelsõbb Bíróságot. Tekintélye mindenek felett való, tanítása pedig
minden más lelki igazság hitelesítõje. A Biblia az az alap, amin
a keresztyén közmegegyezésnek nyugodnia kell, és a Biblia az a
mérce, amihez hozzá kell mérni a Lélek állítólagos kijelentését. Ha
igazi keresztyének akarunk lenni, akkor minden egyéb forrásnak
egybe kell vágnia a Biblia lényegi, központi tanításaival. Ebben az
értelemben egyedül a Szentírás tartalmazza „a keresztyén hit és
életgyakorlat szabályait”.
 Lukács 24,25-27; János 5,39-40; 12,47-50; ApCsel 2,22-36

Pluralizmus
Sokan élünk olyan pluralisztikus társadalomban, ahol egyéb
szent iratok, vallásos elképzelések és humanista filozófiák ötvözete harcol az emberek szívéért és elméjéért. Ám még ebben a
környezetben is fenntartjuk, hogy a keresztyének számára a Biblia az egyedüli tekintély, amely meghatározhatja hitünket és közvetlen magatartásunkat.
Más vallások szent könyvei hasznos meglátásokkal szolgálhatnak a lelki útkeresés szempontjából, a Biblia azonban Istennek
az emberiség megmentéséért Krisztusban teljesített küldetését
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tartalmazza, valamint a most már mindenki számára elérhetõvé
tett üdvösség természetét és hatáskörét. Ezért abszolút egyedülálló.
Az emberi filozófiákat és népszerû gondolkodási irányzatokat
a Szentírásban kifejtett idõtlen igazságok fényében kell megítélni. Ezért a Bibliában fellelhetõ üdvözítõ igazságot nem szabad leszûkíteni vagy átírni, hogy az megfeleljen olyan népszerû vagy
divatos ideológiáknak, melyek megtagadják a hitet vagy aláássák
annak tekintélyét.
A Szentírás továbbra is a keresztyén hit és életgyakorlat
egyetlen isteni dokumentuma, mivel egyedül a Biblia mutatja be
és õrzi Isten egyedülálló és megismételhetetlen kijelentését Önmagáról és Jézus Krisztusról, aki a történelem egy adott pillanatában Isten élõ kijelentéseként eljött közénk. Mivel Úrnak fogadjuk el Jézust, akirõl a Biblia bizonyságot tesz, ezért a Szentírást
olyan maradandó tekintélyként fogadjuk el, amely folyamatos relevanciával bír. Jézust elfogadni annyit jelent, hogy elismerjük az
írott beszéd tekintélyét, amelynek lapjain találkozhatunk Vele. Jézus maga a Szentírás Ura, és a Biblia legfõképpen azért felbecsülhetetlen értékû, mivel képes bemutatni õt az emberiségnek.
 Lukács 4,16-21; 1 Korinthus 1,18-2,13

Örökkévaló beszéd
A Biblia minden tekintetben és teljes mértékben megbízható, ami
a Krisztusba vetett hitet és a hitbeli életet illeti, mind e világon,
mind pedig az elkövetkezendõben. Lapjain mindaz megtalálható,
ami szükséges az üdvözítõ igazság megismeréséhez. Reményt
ébreszt a jövõ iránt mindazokban, akik Jézus Krisztus örömhírét
hallgatják. Létrejöttét Isten élõ Igéjének köszönheti, aki a szerzõk
értelmét megihlette, lapjairól pedig Isten élõ kijelentése továbbra
is tekintéllyel és hatalommal szól hozzánk.
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Összefoglalás
Hisszük, hogy Isten ihlette az Ó- és Újszövetség
írásait, és hogy egyedül ezek tartalmazzák a keresztyén hit és életgyakorlat isteni szabályait.

11

1. Függelék
A kánon meghatározása
A Biblia egy hosszú folyamat végeredménye. Sok-sok éven át
gyûjtötték és rendszerezték azokat a régi dokumentumokat,
amelyek az élõ Istenrõl tettek bizonyságot. Az elsõ öt évszázad
során a Szentlélek vezetése alatt összeállt a mértékadó írások elfogadott jegyzéke – ezt hívjuk kánonnak.
Az Ószövetségi Kánont egy többlépcsõs folyamat során fogadták el, melynek utolsó állomása a Jamniai Zsinaton volt, i. sz.
91-ben. A zsidó vének gyûlése a héber szentírásból 39 könyvet fogadott el, köztük a Törvény, a Próféták és az Írások könyveit.
A Biblia egyes fordításai tartalmazzák az Apokrif iratok néven ismert írásokat is. Ezek a könyvek, jóllehet szerepelnek az
Ószövetség elsõ görög fordításában, a Szeptuagintában, mindazonáltal nem kerültek bele a jamniai zsidó kánonba. A legtöbb
protestáns egyház elfogadja „építõ célzatú“-ként az apokrif iratokat, ám tartózkodik attól, hogy a keresztyén hit dolgaiban kizárólag azok alapján hozzon döntéseket.
Az Újszövetségi Kánon mind a 27 könyvére történõ elsõ utalás 367-bõl származik. A karthágói zsinat 397-ben hagyta ezt jóvá. Az Újszövetség az Evangéliumokból, az Apostolok Cselekedeteibõl, a Levelekbõl és a Jelenések könyvébõl áll. Pál és a többiek
levelei voltak a Jézus Krisztusról szóló legkorábbi írásos bizonyságtételek. Az Evangéliumok nem sokkal ezek után születtek.
(Megjegyzés: mai Bibliánk jelenlegi fejezetekre és versekre való
beosztása csak késõbb, a 16-ik század során keletkezett.)
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Más írások is megjelentek az apostoli korszak alatt és után,
helyet követelve maguknak. Sokukban hasznos tanításokkal találkozhatunk, ám ennek ellenére nem bírnak szentírási tekintélylyel. Szerzõik gyakran felismerték a bibliai könyvek egyedülálló
értékét, és nem ritkán a Szentírásra hivatkoztak saját, a Bibliából
származtatott tanításaik megerõsítése céljából. A nem hiteles írásokat és ál-evangéliumokat azonban elvetették, mivel azok képtelenek voltak megfelelni a Kánon hármas követelményrendszerének.
Ha megértjük, hogyan alakult ki a Kánon, akkor világossá válik, miként jelentette ki magát Isten a történelem során, személyének és céljának igaz meglátásával ihletve meg a Biblia szerzõit. A Biblia tekintélyének alapja a Lélek bizonyságtétele, amelyet
az évszázadok során Isten embereinek adott. Ez a Bibliának belsõ következetességet biztosít, mindez pedig Jézus Krisztus igazságát jelenti ki.
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2. Függelék
Hibátlan és tévedhetetlen
Nem könnyû olyan kifejezést találni, amelyik a Szentírás isteni
ihletettségét és szerzõinek emberi kifejezésmódját egyaránt hûen tükrözi. Egyes keresztyének a Bibliáról vallott meggyõzõdéseiket a tévedhetetlen, míg mások a hibátlan szavakkal írják le.
Megint mások nem elégednek meg a fenti kifejezésekkel, hacsak nem tudják õket olyan jelentéstartalommal megtölteni,
amely kielégítõ módon helyet biztosít a szerzõk saját tevékenységének is. Például a „tévedhetetlen” szó azt is jelentheti, hogy
nem megtévesztõ vagy félrevezetõ, s ezért pusztán arra utal,
hogy a Szentírás teljesen megbízható. A „hibátlan” kifejezés pedig azt is jelentheti, hogy teljesen igaz, valamint arra a meggyõzõdésre is utalhat, hogy a Szentírás tanítása Isten beszéde, és az
Õ szavait fenntartás nélkül el kell fogadni.
Az Üdvhadsereg hitvallása semmilyen utalást nem tartalmaz
a Szentírás hibátlanságára és tévedhetetlenségére vonatkozóan.
Csupán annyit erõsítünk meg, hogy bizalommal támaszkodhatunk az ó- és újszövetségi Szentírásra, ami az isteni igazságra és
a keresztyén életre vonatkozó tanítást és útmutatást illeti, mivel
a Biblia lapjain magával Isten ihletett Igéjével, Jézus Krisztussal
találkozunk. Ugyanaz a Szentlélek, aki a szerzõket megihlette, az
olvasókat is megvilágosítja és hitre vezeti.
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MÁSODIK FEJEZET

Isten soha nincs egyedül
A Szentháromság
Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy az Isten egy, végtelenül tökéletes,
minden létezõ teremtõje, fenntartója és ura. Egyedül Istent illeti az imádat.
Hisszük, hogy az egy Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek. Lényegét tekintve oszthatatlan; az Atya, a Fiú és a Szentlélek mind hatalomban, mind pedig dicsõségben egyenlõ.
Egy Istenben hiszünk, aki azonban egyszerre három személy.
Az egyistenhitet monoteizmusnak is szokták hívni. A keresztyének ezt az egy Istent az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyében imádják. Ez lényegében a Szentháromság hittétele, amely elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy olyannak lássuk Istent, amilyennek Õt kijelenti a Biblia. A Szentháromság tana a keresztyén
hit egyik alapja.
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Keresztyén monoteizmus
A monoteizmus az a hittétel, amely szerint „csak” egy Isten van.
Ez a hit nem kizárólag a keresztyénségre jellemzõ. A föld népességének meglehetõsen nagy százaléka osztja ezt a meggyõzõdést, beleértve a zsidókat, a muzulmánokat és a szikheket is.
A keresztyén monoteizmus azonban sajátos jelentéssel és tartalommal bír. Egyaránt fontos tudnunk mit jelent és mit nem jelent.
A keresztyén monoteizmus azt jelenti, hogy az egy, örökkévaló, mindenek felett való és személyes Isten Atyaként, Fiúként és
Szentlélekként, örökkévaló Szentháromságként jelentetett ki és
ismerhetõ meg. Isten öröktõl fogva Atya, Fiú és Szentlélek, ilyen
volt a múltban, ilyen a jelenben és ilyen lesz a jövõben is.
A keresztyén monoteizmus nem jelenti azt, hogy Isten paszszív elszigeteltségben él. Olyan Isten, aki kapcsolatban áll teremtésével, nem pedig valamiféle mozdulatlan, kapcsolatok nélküli,
statikus lény.
Mindenek hatalmas elindítója, megõrzõje és uralkodója élõ
kapcsolatban áll teremtményeivel. A Biblia történeteinek központi témája az a mód, ahogyan Isten megismerteti magát népével
és kapcsolatba lép vele.
 2 Mózes 3,1-6, 13-14; 34,6-7; 5 Mózes 6,4-5; 2 Királyok 13,23; Jónás 3,10; Márk 12,29-31

A közösségben lévõ Isten
Isten sosincs egyedül. Teljes és tökéletes közösséget élvez önmagában. Jóllehet Õ mindig három személy, ennek ellenére nem három olyan egyénrõl van szó, aki versengésben lenne a másikkal
vagy ellenkezne vele. Isten három személy, aki lényében, szándékában és tetteiben mindig egységes – a szeretet hármas Istene.
E három személy (Isten) kapcsolatban áll egymással. Isten
már önmagában közösség. Egyszerre és szünet nélkül Atya, Fiú
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és Szentlélek, és lényének minden egyes személye állandó közösségben van a másik kettõvel.
Az Atya-Fiú-Szentlélek hármasság az élet – egyenlõ személyek közötti – dinamikus körforgását tárja elénk, amelyben egyik
fél sem nagyobb vagy hatalmasabb a másiknál. Bármilyen kísérlet a hatalom vagy a dicsõség valami hamis hierarchiájának kidolgozására a Szentháromságon belül gyengíti Isten teljességét és
aláássa a három személy tökéletes egységét.
A „három az egyben” meghatározás úgy igyekszik bemutatni Istent, mint aki Atyaként teremt, fenntart és uralkodik, Fiúként megvált, baráti közelségbe lép és tanítvánnyá tesz, Szentlélekként pedig megszentel, tanácsol és erõt ad. Személyében és
munkájában három, személyiségében és szeretetében viszont
egy.
A Szentháromság három személye folyamatosan kijelenti magát nekünk. Az Újszövetség azt írja, hogy a Lélek bizonyságot
tesz Jézusról, Jézus Krisztus kijelenti az Atyát és tanúságot tesz a
Lélekrõl, az Atya pedig a Fiúról tesz bizonyságot.
Isten azért teremtette az emberiséget, mert a közösségben kifejezett szeretet természete legbelsõ lényege, nem pedig azért,
mintha nem lenne teljes önmagában. Minket, emberi lényeket Isten a saját képmására teremtett; olyan természettel, amely szeretne más emberekkel is kapcsolatot kialakítani. Csak akkor érezzük igazán beteljesedettnek az életünket, ha kapcsolatban vagyunk Istennel és egymással. Nélküle és egymás nélkül nincs
meg bennünk a teljesség, valamint lehetetlen érettségre jutnunk,
mivel az csak a fent említett kapcsolatok elmélyülésével érhetõ
el.
Isten tehát állandó közösségben van önmagával és velünk. A
Biblia rámutat erre az igazságra, mivel ez az alapja az üdvösség
hittételének és magának a keresztyén életgyakorlatnak is. Ha
megértjük a Szentháromságot, akkor sok eretnekséget könnyebb
felismernünk – s így kikerülnünk is. (Lásd 3. függelék)
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Amikor azt mondjuk, hogy a három személy egy, akkor ezzel
Isten teljességét és egységét hangsúlyozzuk; amikor viszont arról
beszélünk, hogy Isten mégis csak három személy, akkor ezzel
hármas természetét emeljük ki.
 Máté 11,25-27; 28,19; János 14,8-26; 15,26; 1 Korinthus 12,4-6;
2 Korinthus 13,14; Júdás 20-21

Isten felfedi magát
Isten a Szentírás progresszív kijelentésében és embert üdvözítõ
találkozásaiban személyét és céljait Atyaként, Fiúként és Szentlélekként fedi fel.
Noha Isten sokféleképpen jelenti ki magát, a Bibliában kapcsolatok és kritikus események tükrében láthatjuk meg leginkább. Kinyilatkoztatja magát például az Izraellel való kapcsolatában. Olyan nagy horderejû, kritikus események közt mutatja meg
magát az Ószövetségben, mint amilyen a Kivonulás volt, a zsidó
királyságok felemelkedése és bukása, vagy a babilóniai fogság és
az abból való visszatérés. Az Újszövetségben pedig legkiemelkedõbben Jézus eljövetelének elõkészítésében, Krisztus életében,
megfeszítésében és feltámadásában mutatkozik meg.
Ez a fajta „önkijelentés” megegyezik az emberi kapcsolatokban látható, egyre mélyülõ feltárulkozással: a földi halandó is akkor ismeri meg jobban a másikat, ha kapcsolatba lépnek, hûségesek egymáshoz, és nehéz dolgokon mennek át közösen. Hasonlóképpen tárja fel természetét és irántunk érzett szeretetét Isten is,
aki egyrészt személyes, másrészt pedig tiszteli az emberi személyiséget.
Azért használjuk Istennel kapcsolatban az „önkijelentés” kifejezést, mert Isten természetéhez tartozik, hogy megismertesse
magát másokkal. Az Isten szeretet, és a szeretet egyik jellemzõje, hogy meg akarja magát ismertetni a szeretett személlyel.
 1 Mózes 18,1-3; Zsoltárok 19,1-6; Zsoltárok 126; Zsoltárok 136;
Hóseás 11,1-4; Lukács 1,67-75; János 3,16; Róma 1,18-23;
1 Korinthus 15,3-8; Galata 3,25-4,6; Filippi 2,5-11
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Isten törõdik velünk
Hisszük, hogy Isten nincs távol tõlünk. Közel van, és törõdik velünk. Ezt bizonyítja Krisztus testté válása, amikor Isten emberi
lényként, a Názáreti Jézusként eljött közénk.
Urunk, Jézus Krisztus engesztelést végzett bûneinkért – engedelmeskedett az Atyának –, s ebben megláthatjuk Istent, amint
korlátokat áttörve igyekszik megmenteni az elveszetteket. Az engesztelés által helyreállhat a kapcsolatunk Istennel (lásd a Hetedik fejezetet).
Isten törõdése és kezdeményezõkészsége abban is megnyilvánul még, ahogyan a Szentlélek kegyelemmel átitatott munkája
során újjáteremt és megszentel, teljesen átalakítva az életünket
(lásd a Nyolcadik és a Kilencedik fejezetet). Isten nem közönyös.
Törõdik az emberekkel, és vigyázni kíván az emberi életre.
 2 Mózes 34,1-10; Nehémiás 9,9-17; Zsoltárok 103,1-14; Jónás
4,1-11; Lukács 1,30-33, 46-55; Róma 5,6-11; 2 Korinthus 5,19; Titusz 3,4-7

Isten jelleme
Amikor találkozunk Istennel, akkor teljes valójában találkozunk
Vele. A Szentháromság Isten egylényû és egylényegû. A Szentírásban lefestett és az életünkben megnyilvánuló Isten szeretõ Istenként mutatja be magát nekünk, aki egyszerre szent, féltékeny,
hûséges, irgalmas és igaz is.
Isten szent. Õ ténylegesen és teljes mértékben más; Õ minden
élõ Teremtõje, aki nem teremtetett, csak mindöröktõl fogva van,
s ez méltán váltja ki hódolatunkat. Isten szentségének elismerése
azt jelenti, hogy felismerjük feltétlen jóságát és tisztaságát.
 3 Mózes 19,2; 1 Sámuel 2,2; Ézsaiás 6,3; Jelenések 4,8; 15,4

Isten féltékeny. Szeretete együtt jár azzal a vággyal, hogy
cserébe teljes szívünkbõl csak Õt szeressük. Isten annyira törõdik népével, hogy sosem képes közönnyel szemlélni annak hûtlenségét.
19

 2 Mózes 20,2-6; 34,14; 5 Mózes 4,24; Lukács 13,34-35;
2 Korinthus 11,1-3

Isten hûséges. A Szentírásban mindenütt azt látjuk, hogy rendíthetetlenül kitart a szövetségben ígért szeretete és elkötelezettsége mellett, bármilyen gyakran hagyjuk is Õt cserben.
 5 Mózes 32,4; Zsoltár 89,1-37; 1 Korinthus 1,9; 10,13; 1 Theszszalonika 5,23-24; Zsidók 10,23

Isten irgalmas. Irgalmas mindenkivel, és gyönyörûségét leli
abban, ha megbocsáthat a hozzá fordulóknak; azoknak, akik szeretetében és hosszútûrésében bíznak.
 Zsoltár 51,1-17; Lukács 15,11-24; Efezus 2,1-10; 1 Péter 1,3-5

Isten igaz. Következetes marad szeretetéhez és igazságához,
melyek jellemét alkotják. Õ a végsõ igazság és igazságszolgáltatás alapja, forrása és szerzõje.
 Zsoltár 19,7-11; János 7,28-29; 1 János 5,20; Jelenések 3,7;
19,11

Isten dicsõsége
Amikor Istennel találkozunk, akkor olyan valakivel találjuk magunkat szemben, Aki meghaladja emberi korlátainkat – véges
emberi természetünket és bálványimádásra hajló bûnösségünket
egyaránt. Olyan Istennel találkozunk, Aki feljebbvaló a hatalmasságoknál és filozófiáknál, tér és idõ felett való, ám csodás jelenlétét az Õt szeretõk mind átélhetik. Isten dicsõsége legtisztábban
Jézus Krisztusban látható, megtapasztalni pedig a megváltottak
közösségének – az Egyháznak – életében és imádásában lehet.
 2 Mózes 24,15-18; Ezékiel 1,26-28; János 1,14; 17, 1-5; 2 Korinthus 4,3-6

Az ember válasza – az imádás
Egyedül ezt az Istent imádjuk. Az imádásban elismerjük és értékeljük az életünk központi helyére állított Személyt. Kinyilvánít20

juk, hogy teljes szívvel az Övéi vagyunk. Keresztyénként teljes
mértékben a Szentháromság Istené vagyunk. Ez a kinyilvánítás
hitünk gerincét képezi, és félreérthetetlenül az egy Istenre mutat, akit imádunk.
A keresztyén imádat õszinte meggyõzõdésbõl fakadó válasz
Istennek, aki örökké közösségben él és cselekszik, kapcsolatban
áll teremtményeivel, cselekedetei által mutatkozik meg, és akit
üdvözítõ munkájából is megismerünk – méghozzá Atyaként, Fiúként és Szentlélekként.
Az imádat akkor kezdõdik, amikor Isten jelenléte és beszéde
által megmutatja magát nekünk, s így lehetõvé válik a hit általi
közösség. Ez akkor válik teljessé, amikor kifejezzük hálánkat, hitben válaszolunk, lelki közösségbe lépünk Vele, és az Úr életét a
világ iránti misszióban éljük.
Az Úr Jézus az imádat központi fontosságát saját gyakorlatával és tanításával is megerõsítette. Ez látható abban, ahogyan eljárt a zsinagógába, kitûnik személyes imaéletébõl, valamint abból
is, hogy kijelentette: az Atya igaz imádókat keres. No meg persze
abból is kiviláglik, ahogyan összekapcsolta az imádást az Isten
akaratának való engedelmességgel. Pál apostol is arra tanított,
hogy az imádást leginkább teljes életünk Istennek való odaszentelésével tudjuk kifejezni.
 1 Krónikák 29,10-13; Zsoltár 96,1-13; Máté 5,23-24; Lukács 4,1621, 42; János 4,21-24; Róma 12,1-2

Az imádatban megértjük, kicsoda Isten, és erre válaszolunk.

IIsten dicsõsége kiváltja imádatunkat.
IIsten szentsége kiváltja csodálatunkat.
IIsten féltõ szeretete kiváltja kizárólagos odaszánásunkat.
IIsten szeretete miatt értékesnek látjuk magunkat.
21

Az imádatban Isten cselekedeteire is válaszolunk.

IIsten üdvözítõ munkája kiváltja hálás köszönetünket.
IIsten keresõ tekintete kiváltja imádságos válaszunkat.
IIsten megszentelõ munkája kiváltja felajánlkozásunkat
a megszentelõdésre.

IAz irgalmas Isten kiváltja bûnbánatunkat.
IA közösségteremtõ Isten miatt közösségbe rendezõdünk.

IA szeretõ Isten miatt irgalommal telve evangelizálunk
és szolgálunk.
Az imádat megváltoztatja az életünket. Hatására a félelmet
szeretet, a bûntudatot megbocsátás, a gyöngeséget erõ, a felelõtlenséget sáfárkodás, a bizalmatlanságot bizalom, a lelki éhséget a
teljes öröm, a bánatot vigasz, a zûrzavart rend váltja fel.

A bálványimádás veszélye
A bálványimádás hamis istenségek, azaz démoni hatalmak vagy
anyagi tárgyak, illetve értékek felé irányuló imádat vagy hódolat.
A Bibliában a második parancsolat megtiltja a bálványimádást, és a tiltás késõbb is folyamatosan ismétlõdik az Ó- és az Újszövetségben. Az ószövetségi prófétáknak ugyanúgy céltáblája
volt, mint a keresztyén prédikátoroknak a Római Birodalom pogány világában.
A bálványimádás ma is az igazi vallásosság állandó és veszedelmes ellensége. Néha hagyományos formában jelentkezik: tárgyak vagy képek imádásában, és az ezek által keltett félelemben.
De sokkal kevésbé nyilvánvaló módokon is megjelenik világunk22

ban: az állam, az anyagi jólét, a társadalmi helyzet, fajok, egyes
emberek vagy elméletek odaadó tiszteletében.
A keresztyén emberre is egyfolytában leselkedik ez a veszély.
Soha nem szabad vallásos mozgalmakra vagy vezetõkre ruháznunk azt a rajongó imádatot, ami egyedül Istent illeti meg.
Jézusra kell összpontosítanunk figyelmünket ahhoz, hogy ne
essünk a bálványimádás csapdájába. Ha így teszünk, nem fogunk
megfeledkezni az Atya dicsõségérõl, aki a Fiúban jelenik meg. A
Szentlélek segítségünkre lesz abban, hogy ellenálljunk minden
arra irányuló kísértésnek, hogy bármely más személy vagy hatalom részesüljön a legmesszebbmenõ odaadásunkban, amely
egyedül Istennek jár.
 2 Mózes 20,4-6; Hóseás 14,8-9; 1 Korinthus 10,14; Kolossé 3,5;
1 János 5,21

Isten, akit meg kell ismertetni másokkal
Hisszük, hogy ugyanúgy, ahogy Isten természetéhez is hozzátartozik, hogy kijelenti magát, a keresztyének elhívásához is hozzátartozik, hogy megismertetik Õt másokkal. Isten minden szeretet forrása; Õ az az alap, amelyen az igaz emberek közössége
minden vágyát felépíti. Ha Benne gyökerezünk, akkor tudjuk,
hogy az egyetlen, igaz, irgalmas és hûséges Isten szerettei vagyunk. Ha megtaláltuk Õt, akkor ismerjük az Õ dicsõségét,
amely imádatra és dicsõítésre indít bennünket. Õ az az Isten, aki
a küldetésében való részvételre hív bennünket: arra, hogy másoknak is beszéljünk Róla.

Összefoglalás
Hisszük, hogy az Isten egy, aki három egyenlõ,
oszthatatlan lényegû személyben, örökké létezik,
mint Atya, Fiú és Szentlélek. Egyedül Õt imádjuk.
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3. Függelék
Tévutak – a Szentháromsággal kapcsolatos eretnekségek
Jóllehet a keresztyén hit egyszerû, az abból származó keresztyén
teológia már nem az. Ezért aztán nem is meglepõ, hogy az Egyház közel kétezer éves történelme során sok „félreértés” született. A történelmi hitvallások mind az apostoli hit elferdítéseit
helyreigazítandó születtek meg – apostoli hitnek az apostolok által hirdetett hitet nevezzük, melyrõl az Újszövetség is bizonyságot tesz. Ezt a hitet kapta meg a korai egyház is, sõt, ez bábáskodott az egyetemesen elfogadott hitvallások születésénél is. (Lásd
11. függelék)
A történelem során az egyik szélsõségbe hajló eretnek túlkapásokat lenyisszantani akaró buzgalom idõnként a ló másik oldalára „segítette” a túlbuzgókat. A legtöbb Szentháromsággal kapcsolatos eretnekség beleilleszthetõ az alábbi három csoport valamelyikébe:
Modalizmus – hit abban, hogy az egy Isten három módon jeleníti meg magát. Ezt az elképzelést az alakította ki, hogy sokan
féltek a három különálló isten gondolatától. Így azonban elvész a
három különálló személy közötti kapcsolat.
Triteizmus – hit abban, hogy a három személy tulajdonságai,
vágyai és céljai eltérnek egymáséitól. Ezen elképzelés hívei megpróbálták megvédeni a három személy egyediségét és identitását,
ám a triteizmusban elvész Isten hozzáállásának és cselekedeteinek egységessége.
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Alárendeltségi viszony – hit abban, hogy az Atya örökkévaló
módon magasabbrendû a Fiúnál és a Léleknél. Ezt valószínûleg a
társadalom hierarchikus struktúráinak kivetítése okozta, esetleg
az a vágy, hogy az Atyát más monoteista istenségekhez hasonlítsák.
További tévutak:
Politeizmus – többistenhit. Ezt ellenzi a Szentírás félreérthetetlen parancsa, miszerint ne legyenek más isteneink.
Deizmus – hit abban, hogy Isten egy távoli elindítója, teremtõje csupán a világegyetemnek, ám miután „beindult a lendkerék”, magára hagyta, hogy egyedül „guruljon” tovább. Ezt cáfolja a Szentírásnak azon szakasza, amely arról tanít, hogy Isten ma
is részt vesz teremtményei életében.
Panteizmus – hit abban, hogy Isten és a teremtés egy és
ugyanaz. A panteista tanítások igen elterjedtek több New Age-es
mozgalomban is, melyek ravaszsága és sokszínûsége nem kevés
zavart okozhat.
New Age – azon újabb pogány kultuszok gyûjtõneve, melyek
valamelyik keleti vallás vagy ókori mitológiai hit miszticizmusát
és spiritizmusát vegyítik az ember korlátlan potenciáljába vetett
hittel, hogy a „hívek” így saját sorsuk urai legyenek. A New Agetechnikák arra szolgálnak, hogy segítségükkel fejlesszék az öntudatot, és a résztvevõk saját maguk is istenekké váljanak. Éppen
ezért a New Age semmilyen természetbeli különbséget nem ismer el Isten és az emberiség között; szerintük ha maradéktalanul
kihasználnánk minden ember lelki képességeit, akkor ez elegendõ lenne a béke és szeretet új korszakának (new age) beköszöntéhez. Ez a gondolatiság elsõsorban azon lelki áramlatok jellemzõje, amelyek a keresztyén igazságot más filozófiákkal és vallásokkal igyekeznek felhígítani.
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HARMADIK FEJEZET

Ég és föld Teremtõje
Az Atya Isten

Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy az Isten egy, végtelenül tökéletes,
minden létezõ teremtõje, fenntartója és ura. Egyedül Istent illeti az imádat.
Hisszük, hogy az egy Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek. Lényegét tekintve oszthatatlan; az Atya, a Fiú és a Szentlélek mind hatalomban, mind pedig dicsõségben egyenlõ.
Hisszük, hogy Isten a világ teremtõje, és kegyelmes célja által
fenntartója is. A világ és minden, ami csak benne van, alapjában
véve jónak teremtetett, mivel szent, bölcs, mindenható és szeretõ
Isten hozta létre.

Az Atya Isten
Isten atyaként való ábrázolása már az Ószövetségben is megtalálható. Azonban az Újszövetségben Jézus tanításai által elõtérbe kerül Isten atyai szerepe. Jézus azt tanította, hogy Isten Atya, és sa26

ját kapcsolatát jellemzi az „Abbá, Atyám” bensõséges megszólításmód. Jézus felhõtlen és korlátlan közösséget élvezett az Atya
Istennel, és teljes, szeretetteljes engedelmességben élt vele. Kétkedés nélkül megbízott benne a Gecsemáné kertjében, és a
kereszten – agóniája közben – az Atya kezébe tette lelkét. Az Atya
dicsõsége feltámasztotta a Fiút a halálból. Jézus Krisztus által Õ
a mi Atyánk is.
Ezért Jézushoz hasonlóan most már mi is kapcsolatban állunk
Istennel, s ez a kapcsolat legjobban az apa-fiú viszonnyal írható
le. Pál apostol és mások írásai megismétlik az Úr Jézus bensõséges szavait. Ahogyan azt Pál írja: „… a Fiúság lelkét kaptátok, aki
által kiáltjuk: »Abbá, Atya«” (Róma 8,15).
Néhány ember problémákba ütközött ennél a hittételnél. Vannak például, akik túlságosan az Atya (férfi) nemére koncentrálnak*. A Szentírásban Isten atyaként való ábrázolása nem jelenti
azt, hogy Isten hímnemû; csupán arra utal, Isten úgy bánik velünk, ahogy egy szeretõ édesapa tenné. A Biblia emellett úgy is
leírja Isten irántunk kifejezõdõ szeretetét, hogy azokat a szavakat használja, amelyek az anyaságban megnyilvánuló gyöngédséget és szeretõ gondoskodást jelentik.
További nehézség, hogy az emberi apaság gyakran csak szánalmas paródiája az igazi apai szerepnek. A földi apai szeretet tökéletlen – még akkor is, ha hûséggel és szeretettel teli. Nyilvánvaló, hogy az Úr Jézus tisztában volt ezzel a problémával, de leküzdhetõnek gondolta azt. Úgy nyilatkozott, hogy jóllehet a földi apák
sok mindenben fogyatékosak, mégis jó ajándékokat adnak gyermekeiknek, majd rámutatott a tökéletes isteni apai szeretetre,
amely mindenkinek ad, aki hittel kér.
Jézus életébõl és jellemébõl pontosan tudjuk, mit értett a szavain. Azt mondta ugyanis, hogy aki látta õt, az látta az Atyát is.
* Számos nyugat-európai nyelvben (angol, német, francia stb.) már az egyes szám harmadik személyû személyes névmás (õ) is nemet kap. A Szentháromság Istenre mindig a hímnemû személyes névmással utalnak.
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Amikor Jézuson keresztül imádjuk az Atyát, akkor megismerjük
az irgalmasság és törõdés atyai kapcsolatát – tulajdonképpen erre vágyik minden ember. Az Ószövetség mindenható teremtõje
és örökkévaló Istene nem más, mint az „Abbá, Atya”, aki elé Jézus Krisztuson keresztül mi is odaállhatunk.
Isten a mi Atyánk is, mivel Õ a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja. Noha a teljes teremtés – beleértve a teljes emberiséget is – Istentõl származik, ez a fajta atyai kapcsolat a keresztyének különleges öröksége.
 5 Mózes 32,6; Ézsaiás 63,16; Malakiás 2,10; Máté 6,7-33; Márk
14,36; Lukács 11,5-13; 23,46; Róma 6,4; 8,14-17; Galata 3,26-4,7

Ég és föld Teremtõje
A semmibõl teremtett
Hisszük, hogy Isten teremtette a világot. „Kezdetben teremtette
Isten a mennyet és a földet” (1 Mózes 1,1). Ebben a szövegben a
‘kezdetben’ kifejezés nem Istenre utal, mivelhogy Õ örökkévaló –
nincs kezdete, sem vége. Az igevers a világmindenségre vonatkozik, amely Isten akaratából és céljából született. Amikor azt hirdetjük, hogy Isten alkotott mindent, akkor ezzel azt is állítjuk,
hogy a világmindenségnek volt kezdete: az anyag nem létezett
mindig. Isten hozta létre szavakban megfogalmazott uralkodói
akaratával. „Ezt mondta Isten: »Legyen…« …és úgy történt.” Isten beszéde a semmibõl teremtette a világot.
A világegyetem és minden, ami benne van, méltóságot és jelentést hordoz, mivel nem véletlen baleset eredménye. Isteni
szándék és hatalom kifejezõdése, amely gyönyörûséget okoz teremtõjének. A Biblia elsõ fejezetében olvasható teremtéstörténet
leírja annak fejlõdését, ahogyan a sötét káoszból ragyogó harmónia született. Az események szép sorjában követték egymást, és
az egész megkoronázásaként teremtetett meg az emberi lény,
férfivá és nõvé, egyben Isten képmására alkotva.
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Isten teremtõ ereje nem korlátozódik a látható anyagi világra.
Minden lelki erõ (szellemi hatalmasság) – még azok is, amelyek
jelenleg Isten ellenségei – általa jött létre. A bibliai kinyilatkoztatás cáfol minden olyan feltételezést, miszerint az anyag belülrõl,
öröktõl fogva gonosz, s hogy a testi való szemben áll a lelkivel
(szellemivel). Az egy Isten teremtett mindeneket, és az Egyház
mindig is elvetette az ezzel ellentétes tanításokat. A fentihez hasonló dualista filozófiák idõnként megfertõzték a monoteista
vallásokat azon tanításukkal, hogy a jó és a gonosz, Isten és a Sátán egyenlõ, de szembenálló erõi vég nélküli harcban állnak egymással. A keresztyén teológia elismeri a gonosz hatalmát, de bátran hirdeti, hogy Isten végtelen hatalmú és minden teremtése jó.
„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó” (1 Mózes 1,31).
A keresztyének különbséget tesznek Isten és a teremtése között. A világ nem csak egy emanáció, kisugárzás az isteni Lénybõl. Isten ugyan jelen van mindenben, de a minden nem egyenlõ
Istennel. Olyan Istenben hiszünk tehát, aki egyrészt jelen van az
általa teremtett világban, másrészt viszont jól megkülönböztethetõ is tõle.
 1 Mózes 1; Zsoltárok 33,6; Zsoltárok 93; Ézsaiás 45,12; János
1,1-3; Kolossé 1,15-17; Zsidók 11,3

A gonosz létének problémája
Nem tudunk logikus magyarázatot adni a gonosz létére egy
olyan világmindenségben, amit a szeretet Istene teremtett. Az
emberi gonoszság és a természeti katasztrófák egyaránt óriási
problémákat jelentenek a keresztyén számára. Természetesen
megvan a kísértés arra, hogy minden gonoszt a Sátán rosszindulatának számlájára írjunk, s jóllehet a Sátánra és angyalaira való
hivatkozás némi fényt hozhat tudatlanságunk sötétjébe, de még
így sem ad teljes választ problémánkra. Még a Szentírás sem ad
teljes magyarázatot az irracionális gonoszságra, azt azonban
igenis tanítja, hogy Isten uralkodik. Sõt, még a vele szembenálló
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erõk is hozzájárulnak terve megvalósulásához – persze saját akaratuk ellenére.
Az emberi gonoszságból származó rosszat felfoghatjuk az Isten képmására formáltságunkkal, a szabad, egyéni lényünkkel járó kockázatként is. Úgy lettünk megteremtve, hogy szabadon reagálhassunk Isten szeretetére, vagyis olyan szabadságot kaptunk, amelyben benne kellett lennie az elutasítás szabadságának
is. Isten terve, hogy megmentsen minket elutasításának rettenetes következményeitõl – nos, ez vezetett el a Kereszthez. (Lásd
Hetedik fejezet)
 1 Mózes 3; 45,5-8; Jób 1; 2,23; Ézsaiás 45,1-7; Róma 1,18-32;
Efezus 1,9-10; Kolossé 1,19-20

Megõrzõ és uralkodó
Isten nem szûnt meg teremtõ tevékenységétõl. A teremtés változást is jelent, márpedig a világmindenség egyre fejlõdik. Isten a
maga kreatív módján eljuttatja a világot arra a teljességre, amelyet eltervezett a számára. Az Újszövetség bizonyságot tesz arról,
hogy Isten egyrészt fokozatos, másrészt egyszeri, traumatikus
hatású beavatkozásokon át felkészít minket az új égre és új földre.
Ebben az értelemben Isten egyaránt megõrzõje és uralkodója
mindannak, amit teremtett. A teremtés megõrzése nem a status
quo fenntartását, hanem folytonos céljának és a teremtés egyre
kibontakozó tervének megõrzését-megtartását jelenti. Ahogyan
minden lelki (szellemi) erõ – még az ellene szegülõk is – miatta
jöhetett létre, úgy végül is Isten minden úr és hatalom uralkodója, még akkor is, ha jelenleg úgy tûnik, sokan fennhatóságán kívül mûködnek.
Isten célja minden emberi vállalkozás végsõ mércéje. Terveinkben, a jövõt illetõ elképzeléseinkben mind felelõsséggel tartozunk Istennek. Ez ad reményt és magabiztosságot. Biztonságban
lehetünk Isten gondoskodó szeretetében, még akkor is, ha úgy
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tûnik, körülöttünk minden összeesküdött ellenünk. A megmagyarázhatatlan gonoszság vagy szenvedés közepette is tudhatjuk, hogy biztonságban vagyunk a minket szeretõ teremtõ Isten
kezében.
 Jób 34,14-15; Zsoltárok 65,9-13; 104,24-30; Ézsaiás 65,17-25;
János 19,11; Róma 8,18-25; Kolossé 1,17; Jelenések 21,1-4

Isten törõdik a teremtett világgal
Isten hatalma a teremtményei felett nem valamiféle merev és
erõszakos uralkodást jelent, hanem törõdõ, lendületes és interaktív kapcsolatot. Együttmunkálkodik teremtményeivel, hogy véghezvihesse a számukra kijelölt céljait. Persze Õ uralkodik, de arra hív minket, hogy vállaljunk részt a világért viselt felelõsségben.
Isten szeretõ törõdéssel és gondoskodással fordul az általa teremtett világ felé. Maga a tény, hogy a földet az emberiség gondnoksága alá helyezte, ezt a törõdést tükrözi, hiszen az embereket
Isten a maga képmására teremtette. Teremtõnk ránk ruházta annak felelõsségét, hogy törõdjünk teremtményeivel. Szabad kezet
kaptunk, hogy a világegyetem nyersanyagait jó célokra hasznosítsuk – a jelenlegi és az elkövetkezendõ nemzedékek javára. Ezzel a szabadsággal azonban nem szabad visszaélnünk. Éppen
ezért vigyáznunk kell arra, hogy jól „bánjunk” a földdel, különösen most, a növekvõ népesség és az egyre csökkenõ nyersanyagkészletek fényében.
A világ Isten dicséretére és dicsõségének kinyilatkoztatására
teremtetett: sáfárkodásunk ezt a célt szolgálja.
 1 Mózes 1,29-31; Zsoltárok 8; 19,1-6

Tökéletes a szentségben
A vallásos megtapasztalásokban gyakorta fogja el félelemmel vegyes tisztelet az Isten jelenlétébe lépõket. Olyasvalami felé nyújtjuk ki kezünket, ami különbözik tõlünk, tökéletesen tiszta és jó –
31

sokkal több, mint „csupán” feljebbvaló hatalom. Isten szentsége
váltja ki belõlünk a fenti érzéseket. Az isteni szentség jelenlétében pedig a félelemmel vegyes tisztelet mellé gyakran társul
bûnösségtudat és méltatlanságérzet is.
A Biblia az elejétõl a végéig bizonyságot tesz Isten szentségérõl. Már a legkorábbi idõkben is ismerték Isten másmilyenségét,
amely, noha idõnként ijesztõ módon nyilvánult meg, ám az idõ
múlásával a Biblia egyre mélyebben mutatja be és érzékelteti Isten jóságának és igazságosságának félelmet és tiszteletet kiváltó
természetét. Istent pontosan a szentsége, elválasztottsága különbözteti meg tõlünk. Ez az isteni tulajdonság az, ami az imádásra
késztet és mágnesként vonz bennünket Hozzá.
 Zsoltárok 111,9; Ézsaiás 5,16; 6,1-7; 57,15; Máté 6,9; Jelenések
4,1-11

Tökéletes a bölcsességben
Amíg Isten szentsége az Õ tõlünk eltérõ voltára emlékeztet minket, vagyis arra, hogy a teremtett világ fölött áll, addig Isten bölcsessége arra mutat, hogy mégis velünk foglalkozik. Bölcsessége
által Isten minden történést céljai kivitelezésére használ fel. Isten
állandóan részt vesz mindabban, amit alkotott, és bölcsessége
szerint szüntelen éberen figyel, hogy minden embert magához
vonjon.
Az ószövetségi szerzõk meglátták Isten fáradhatatlan munkájában az Õ bölcsességét. Bölcsességgel végezte teremtõ munkáját,
és ez kitûnt minden egyéb tettében, a világ elrendezésében is.
Bölcsessége szerint adta Isten a Törvényt is, hogy általa népe helyes kapcsolatban élhessen Vele. Jézus tanításai teljes mértékben
kifejezik Isten bölcsességét, Krisztus személye pedig tökéletesen
megtestesíti azt.
Isten mindent tud, és mellettünk áll akkor is, amikor szemünk láttára bontakozik ki a jövõ. Mindentudása nem távoli és
közömbös, épp ellenkezõleg: nemcsak ismer minket, hanem részt
kér életünkbõl.
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Bölcs és szeretetteljes ismerete folyamatosan a mi javunkra
irányul.
 Példabeszédek 8,22-36; Jeremiás 10,12; Róma 11,33-36; 1 Korinthus 1,18-31; Kolossé 2,3

Tökéletes a hatalomban
A Szentírásban mindenütt azt látjuk, hogy Isten hatalma a mi javunkra nyilvánul meg. Megjelenik a teremtésben, a zsidó történelem nagy eseményeiben, és a próféták is meglehetõsen színesen írják le azt. A hitvallások Istent a „mindenható Atya” névvel
illetik. Isten – hatalma által – saját céljai elérése felé terelgeti a világot. S noha teremtményeinek ad bizonyos fokú szabadságot,
mégis mindenható marad, és minden eseményt céljai elérésére
használ fel.
Az Újszövetség Krisztust Isten hatalmának hívja. A Kereszt Isten erejének és hatalmának legmélyebb dimenzióit tárja fel a látszólagos gyengeségben, amely képes lefegyverezni a sötétség
erõit és a gonoszság eszközeit, s így lehetõvé teszi üdvözülésünket. A Kereszten Isten a szenvedõ szeretet hatalmát mutatja meg.
 Ézsaiás 40,18-31; Róma 1,16; 1 Korinthus 1,24; 2 Korinthus
12,7-10; Efezus 6,10-11

Tökéletes a szeretetben
Olyan Istenben hiszünk, akinek szeretetét nem lehet a múlandó
érzelmek, az engedékenység és az olcsó, felületes jóindulat szintjén értelmezni.
Az Ószövetségben Isten szeretete elsõsorban népe, Izrael
iránti szûnni nem akaró, égõ hûségét, szövetséges szeretetét jelenti. Habár népe Istent folyamatosan elárulta, ennek ellenére hûséges szeretetével folyamatosan vezette övéit a szentség felé. Az
Újszövetségben Isten hûsége abban mutatkozik meg, hogy odaadja Fiát, Jézus Krisztust, akinek önkéntes engedelmessége rávilágít Isten szeretetének határtalanságára. Ebben az ajándékban –
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amely bemutatja az Atya Isten és a Fiú Isten közti bensõséges
kapcsolatot és tökéletes harmóniát – megláthatjuk Isten tökéletes
szeretetét. Ez a szeretet jellemzi az isteni szentség, bölcsesség és
hatalom természetét is.
Isten megingathatatlan szeretete irányítja céljait és erõsíti
meg akaratát. Szeretete mindenkit el kíván érni, a befogadó és az
elutasító szíveket egyaránt, mivel az szövetségi szeretet, amit ígéret és állhatatosság pecsételt meg. Szeretete feltétel nélküli.
 Ézsaiás 49,15-16; 54,4-10; Jeremiás 31,3-5; Hóseás 3,1; János
17,23; Róma 5,8; 1 János 4,16

Szeretet és hatalom
A kommunikáció és az önmegtagadás az igazi szeretet két ismérve.
Akik szeretnek, a dolog mibenlétébõl fakadóan kreatívan kell
hogy kifejezzék szeretetüket. Szeretetüket úgy kell kinyilvánítaniuk, hogy ezzel fel is tárják és fenn is tartsák önmagukat. Nincs
igazi szeretet ugyanis akkor, ha nem vagyunk bizonyosak saját
értékességünkben, amibõl az következik, hogy ki akarjuk fejezni
és bizonyos értelemben meg akarjuk sokszorozni ezt az értéket.
Ugyanakkor a szeretõ szív megtagadja magát, a szeretett személyt látja értékesnek, és önmaga elé helyezi õt.
Ha felismerjük, hogy Isten szeretet, akkor belátjuk, önmaga
igenlésében és megtagadásában is egyaránt ki kell fejeznie magát. Akaratát csak akkor tudja közölni, ha egyszerre tudatosítja
és tagadja meg önmagát. Saját élettapasztalatunk alapján is belátható, hogy Isten hatalmának gyakorlását szeretete határozza
meg. A féktelen erõdemonstráció nem ismeri fel a szeretet kreatív erejét. Isten hatalmas ereje, amelynek megnyilvánulását kockáztatja azzal, hogy szeretetbõl korlátok közé szorítja, kreativitását Jézus Krisztus odaajándékozásában mutatta meg.
Jézus kereszthalála az isteni szeretet legnagyobb megmutatkozása, mind a végsõ önmegtagadás, mind pedig a teljes ön-igenlés tekintetében. Isten szeretete már számtalan életet változtatott
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meg, s mind a mai napig ez a legjobb érv hatalmának ilyen értelmezése mellett.
 Zsoltárok 22,1-3, 23-25; Ézsaiás 52,13-53,12; Márk 15,33-34;
1 Péter 2,20-24

Szeretet, hatalom és szenvedés
Abban a pillanatban, hogy elismerjük Isten hatalmát és szeretetét, rögtön felmerül a kérdés: „Miért engedi meg a szenvedést?”
Sok szenvedés kegyetlennek és értelmetlennek tûnik, és semmilyen racionális magyarázatra tett kísérlet sem ad kielégítõ választ. Néha az egyedüli vigasz a szeretõ Isten jelenlétének biztos
tudatából fakad, hiszen ez az Isten Jézus személyében teljes mértékben belépett jelenlegi szenvedésünkbe. Ott van szenvedéseinkben, s ezért senkinek sem kell egyedül viselni a terheket.
Talán segít az a tudat, hogy a szenvedés a bukott világban való élet része. Mondhatnánk, ez az élet ára, mivel a növekedés és a
bölcsesség megszerzése fájdalommal jár. Az érettségre, bölcsességre és ismeretre jutás mind bizonyos mértékû szenvedéssel jár.
A fájdalom és a szenvedés hozzátartozik a szeretethez, és a szeretet ára a sebezhetõség. Keresztyén elhívásunk, hogy ezt a sebezhetõ jelenlétet megtestesítsük azzal, hogy odaállunk a szenvedõk mellé, és osztozunk fájdalmukban.
Isten a Kereszten, Jézus Krisztusban részesült szenvedésünkben, és noha már nem az engesztelés miatt szenved, de még ma
is osztozik az emberi fájdalmakban. Az ilyen szeretetnek szenvednie kell. Ez a megközelítés ugyan nem szabadít meg a szenvedés keserû ízétõl, de mindenesetre eltávolítja annak értelmetlen aspektusát, ami csak növeli a fájdalmat. S jóllehet nincs könynyû válasz a szenvedés kérdésére, mindazonáltal a Kereszt engedi a legmélyebb bepillantást a fájdalom igazi természetébe. Rámutat arra a tervre, mely jelenleg rejtve van elõlünk, s egyúttal
sejteni engedi az emberi szenvedés értékét.
 Jób 42,1-6; Zsoltárok 116,1-5; 130; Lukács 24,25-27; Róma 5,35; 8,17-19, 31-39; 2 Korinthus 1,3-7
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A szeretetet meg kell osztani
Legjobban akkor értjük meg Isten szeretetét, ha azt a Jézus
Krisztusban adott kijelentésének fényében szemléljük. Így megérthetjük, hogy Isten szentségét, bölcsességét és hatalmát örökkévaló szeretete itatja át. Hiszen Istennél a szentség a tiszta szeretet kifejezõdése, a bölcsesség a munkába állított szeretet megnyilvánulása, míg a hatalom a „drága” szeretet megjelenése. Isten
most arra hív minket, hogy ezt a Jézus Krisztusban testet öltött
szeretetet osszuk meg a világgal.

Összefoglalás
Hiszünk az Atya Istenben, ég és föld teremtõjében,
aki minden létezõ fenntartója és ura, tökéletes a
szentségben, a bölcsességben, a hatalomban és a
szeretetben.
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NEGYEDIK FEJEZET

Isten örökkévaló Fia
Jézus Krisztus

Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy az egy Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek. Lényegét tekintve oszthatatlan; az Atya, a Fiú és a Szentlélek mind hatalomban, mind pedig dicsõségben egyenlõ.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus személyében egyesült
az isteni és az emberi természet, ezért Jézus valóban és teljes mértékben Isten és valóban és teljes
mértékben ember is.
Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedése és
halála által engesztelést szerzett az egész világ bûneiért, és ezért mindenki – aki csak akar – üdvözülhet.
Keresztyén életünk és bizonyságtételünk szempontjából kulcsfontosságú, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, mint Urunkban és
Megváltónkban. Hiszünk tehát Jézus Krisztusban – a Szentháromság második személyében –, aki az Atya Istennel és a Szent37

lélek Istennel teljes közösségben uralkodik. Isten azért küldte el
Jézust, hogy megmentse elbukott világunkat. Isten tökéletes akaratát és célját fedezhetjük fel Krisztus megszületésében, életében, halálában és feltámadásában, valamint mennybemenetelében
és második eljövetelében. Élete minden mozzanatában Isten élõ
beszédét halljuk és Isten dicsõségét látjuk.
 János 17,1-5; Róma 10,9-13; 1 Timóteus 3,16

Az ember Jézus
Hitünk szerint „Jézus valóban és teljes mértékben Isten, és valóban és teljes mértékben ember”. E rejtély megfejtéséhez elõször
a Názáreti Jézus személyét vizsgáljuk meg közelebbrõl, akinek
igazi embersége hozzánk hasonló volt, s akinek történetét az
Evangéliumokban jegyezték le a számunkra. Jézus valóságos emberi lény volt, akinek történelmi létezése bizonyított, sõt, igazi
embersége is tagadhatatlan.
Történelmi személy
Jézus kétezer évvel ezelõtt élt, és az Evangéliumokon kívül más
források is beszámolnak róla. Akkoriban élt zsidó emberként Palesztinában, amikor az még egy a Római Birodalomhoz csatolt
tartomány volt. A Lukács evangéliumában leírt születésének története Augustus császár korának eseményeihez köthetõ. Életére
és kereszthalálára egyéb ókori kéziratok is utalnak. Életét és szolgálatát a zsidó vallási élet történelmi kontextusában kell vizsgálnunk. Jóllehet egyetemes, mindenki számára szóló üzenete és
szolgálata túllépett a zsidó vallás keretein, mindazonáltal Krisztus az i. sz. elsõ század zsidó/római világában élt.
Hisszük, hogy Jézus történelmi személy. Benne jelentette ki
magát Isten és õbenne cselekedett a történelem azon pontján miértünk is. Ha Jézus nem élt valós történelmi személyként, akkor
nem is halhatott meg az üdvösségünkért, és Isten nem is támasztotta fel. A történelmi Jézus nélkül a hit Krisztusa sem létezik.
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Igazi ember
Hisszük, hogy a Biblia egyértelmûen kijelenti Jézus valóságos
emberi mivoltát. Az Evangéliumok leírják, hogy Jézus osztozott
általános emberi tulajdonságainkban. Érzett éhséget, szomjúságot és fáradtságot; átélt örömet, haragot, gyászt, szeretetet és irgalmat. A többi emberhez hasonlóan vált gyermekbõl felnõtté.
Megfigyeléseibõl tanult, és meg lehetett lepni vagy ijeszteni. Vérzett, és halállal végzõdött az élete. Sõt, az evangéliumok tanúságot tesznek még imaéletének meghatározó jelentõségérõl, kísértéseinek valóságosságáról is; megemlékeznek arról, hogyan hangsúlyozta a Szentírás fontosságát, a közösség és vallásos hagyományok szerepét. Teljesen ember volt.
Az Újszövetség Jézust igazi emberként mutatja be. Isten iránti szeretete, minden ember iránt érzett irgalma, személyes szabadsága és erkölcsi feddhetetlensége olyan emberi életet állít
elénk, amilyet Isten minden emberi lény számára eltervezett. Jézus az igazi ember.
Különleges ember
Jézus teljesen emberi életében szembeötlõk a tökéletességérõl
szóló bibliai utalások. Õ Isten igazi képmása, mivel minden emberi lény közül egyedül Jézus élt bûn nélkül. Persze mindezt Isten benne elvégzett munkájának és az Atya Istennel fenntartott
különleges kapcsolatának kontextusában kell látnunk. A kapcsolat közelisége miatt még élesebben ki volt téve a kísértésnek, a
sötétség erõivel való igazi harcoknak, a szenvedésnek, az elszigeteltségnek és a halálnak. A már említett szeretet-kapcsolat miatt
azonban ellen tudott állni a kísértésnek, s így bûntelen maradt –
egészen a kereszthalálig.
 Máté 4,1-11; Márk 1,41; 11,12; 14,32-42; Lukács 2,52; 4,1-21; János 4,6; 11,35; 14,1-11; 17,1-5; Zsidók 2,10-18; 5,1-10
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Jézus, az Isten Fia
Testté lett
Jézus Krisztus amellett, hogy igazi ember volt, még „valóságosan
és teljes mértékben Isten” is. Már a kezdetekben ott volt Istennel. Minden általa lett… (János 1,2-3) Isten jelleme és lénye teljes
mértékben megjelent az ember Jézus életében, mivel „aki engem
látott, látta az Atyát” (János 14,9). A korai keresztyének az „inkarnáció” szót használták erre az igazságra. Ez a kifejezés szigorúan véve nem bibliai szó, elsõdleges jelentése „megtestesülés”
vagy „testté válás” (János 1,14). A megtestesülés hittétele kinyilatkoztatja: Istenünk hozzánk hasonlóvá lett, természetesen a bûnt
leszámítva.
Az Újszövetség szerzõi különbözõképpen fejezik ki ezt az
igazságot. János evangéliumában például azt olvashatjuk, hogy
„az Ige testté lett és közöttünk élt” (János 1,14). A Filippi levélben
viszont Pál úgy ír errõl az igazságról, mint Krisztusról, aki ugyan
„egyenlõ volt Istennel”, ennek ellenére „szolgai formát vett fel”
(Filippi 2,6-7). A Zsidókhoz írt levél pedig úgy utal Jézus Krisztusra, mint aki „Isten dicsõségének a kisugárzása és lényének
képmása” (Zsidók 1,3). Számos név és cím származik az Ószövetség és az elsõ századi világ nyelvezetébõl, hogy mindez hozzásegítsen minket releváns szavakkal kifejezni Isten Jézus Krisztusban
megjelent teljességének kimondhatatlan rejtélyét. (Lásd 5. függelék)
A testté válás hittételét a korai egyház hivatalosan akkor dolgozta ki, amikor a keresztyének az Újszövetség feljegyzéseit ízlelgetve megtapasztalták ugyan Krisztus jelenlétét az imádásukban, ám egyúttal szükségesnek látták reagálni a tanításbeli tévedésekre. A 451-es khalkedoni zsinaton azt a megállapítást fogalmazták meg, hogy Jézus Krisztus egy és oszthatatlan személyében egyszerre volt jelen az isteni és az emberi természet „zavar,
változás, megosztottság vagy elválasztódás nélkül… teljes a
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Szentháromságban és teljes emberi mivoltában is, valóban Isten,
és valóban ember” (a khalkedoni meghatározásból). Jézus személyében látjuk, milyen az az ember, aki teljesen nyitott az isteni kegyelemre, és látjuk, milyen Isten, amint emberi formában feltárja magát elõttünk.
 János 1,1-5, 14-18; 2 Korinthus 8,9; Filippi 2,5-11; Kolossé 1,1517; Zsidók 1,1-3

Szûztõl született
Máté és Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus a
Szentlélektõl fogantatott. Hasonlóan minden más emberi lényhez, Jézus is egy asszonytól, Máriától született, akinek Isten iránti engedelmessége nyitotta meg az utat az Istenemberben kitöltetett kegyelemhez. Igen ám, de Jézus személyét, életét és jellemét
nem lehet kizárólag az emberi biológiai öröklés fogalmaival megmagyarázni. Isten már a fogantatás pillanatának kezdetétõl jelen
volt Jézusban. Erre a hittételre Szentlélek általi fogantatásával és
Máriától való születésével együtt a szûztõl születés dokrínájaként szoktunk utalni. A szûztõl születés hittétele segít világosabban megértenünk az Úr Jézus Krisztus természetét. Egyszerre látjuk meg végtelen istenségét, és az idõ egy pontján Isten
képmására teremtett emberként való eljövetelét. Arra emlékeztet
minket, hogy Jézus hozzánk hasonló, ugyanakkor különbözik is
tõlünk.
 Máté 1,18-25; Lukács 1,26-38

Jézus Krisztus, a mi Urunk
„Jézus Úr” – ez az Újszövetségben található legkorábbi hitvallás,
amely Jézus Krisztus isteni mivoltát támasztja alá. Kijelenti, hogy
Krisztus egy az Atyával, osztozik annak legbensõbb lényében, és
az Atya küldetését teljesíti. A tanítványok feltámadott és mennybement Urukban felismerték Isten hiteles képét, jelenlétét és erejét. Megtapasztalásaikon keresztül azt is felismerték, hogy ha
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Krisztust imádják, az pontosan olyan, mintha Istent imádnák. E
megvallás: „Jézus Krisztus Úr” az igazi hívõ keresztyén jele, mivel „mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik”
(Róma 10,13).
 Jóel 2,32; Máté 14,22-33; Máté 17,1-8; Lukács 5,1-11; János
20,26-28; Filippi 2,10-11

Üdvtörténet
A keresztyénség történelmi hit. Az Újszövetség – különösen a
négy evangélium – Jézus történetét mondja el. A fõbb hitvallások
szintén közlik életének vázlatos történetét. A ‘történet’ elmesélése egyet jelent az evangélium hirdetésével, mivel a keresztyén hit
alapja az, hogyan élt, halt és támadt fel Jézus Krisztus. Persze
emellett még üdvösségünk története is.
Jézus nyilvános szolgálata a Jordán folyóban történt megkeresztelése után következett. Szentlélekkel betöltve elindult, hogy
tanítson, és hirdesse az örömhírt Isten országáról. Azt tanította,
hogy eljött Isten uralma megalapításának az ideje: saját eljövetele közel hozta Isten országát. Mindenki – de különösen a szegények és a társadalom kivetettjei – meghívást kapott az ünneplésre. Hatalma erejével tanítványokat hívott el a maga követésére.
Meggyógyította a betegeket és a megkötözötteket. Szembeszállt
a gonosz erejével, és legyõzte azt – ezzel is jelezve az Isten országának közeledtét. Jézus cselekedetei azonban kora vallási vezetõit is felkavarták, akik ezért meg akarták ölni õt. Jézus hitte, hogy
szenvedése és halála Isten akarata és céljai szerint történt. Nem
engedett a kísértésnek és nem dobta el magától a szenvedés és
halál keserûségének poharát.
 Máté 4,23-25; Márk 1,14-3,6; 14,32-52; Lukács 11,14-23; János
12,27-28

Ezért aztán Jézus halála nem véletlen baleset, esetleg tragikus félreértés volt. Jézus nem úgy adta oda az életét, ahogyan
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egy „áldozat” teszi valamilyen ügyért. Azért halt meg a kereszten, mert tökéletesen bízott abban, hogy halála és Isten iránti engedelmessége nyomán teljesülnek az Atya Isten céljai. Letartóztatása és a vallási vezetõk által lefolytatott pere, a római kormány
által kimondott halálos ítélet, a rettenetes keresztre feszítés, amit
el kellett szenvednie, halála és kölcsönsírba való temetése – mindezek nem olyan jelentéktelen események voltak, mint amilyennek
akkor és ott tanítványainak tûnhettek. Habár a fenti szörnyûségeket bûnös emberek kezei hajtották végre, nyilvánvalóan Isten
munkálkodott Jézuson keresztül mindenben, ami csak történt.
Krisztus élet-áldozata végeredményben Isten ajándéka a világnak.
 Máté 16,21-27; Márk 8,27-34; Lukács 9,22; János 10,17-18,
11,49-52; ApCsel 2,22-23; Róma 5,15-19

Jézus halálával azonban nem ért véget a történet. Az egész
Újszövetség azt zengi, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból.
Urunk, Jézus Krisztus testben való feltámadása a látszólagos
vereséget diadalra változtatta, ezzel is megerõsítve az önátadó
szeretet erejének hatalmát a gonoszság és a halál felett. Isten átformáló ereje ténylegesen köztünk van: Jézus Úrként és Krisztusként magasztaltatott fel.
Az Újszövetség próféciák beteljesedéseként tárja elénk a feltámadást. A történelmi eseményt az üres sír is bizonyítja. A tapasztalati tényt megerõsítik a feltámadott Krisztus találkozásai
apostolaival és más hívõkkel. A feltámadás Isten országának „kitörése” a Szentlélek ereje által. Emellett „életbiztosításunk” is,
ami garantálja, hogy egyszer teljes mértékben részesülünk mindabban, amit Isten eltervezett számunkra.
Semmilyen kielégítõ magyarázatot nem lehet adni a keresztyénség születésére anélkül, hogy komolyan ne vennénk azt a
meggyõzõdést, ami a tanítványokban született Uruk feltámadá43

sának tekintetében. Az Egyház létezése, amely Krisztus élõ teste
itt a földön, szintén Jézus feltámadott életét bizonyítja.

 Máté 28,5-6; Márk 17,1-7; Lukács 24,1-9; János 20,16-18; 1 Korinthus 15,3-8

Az Úr Jézus mennybemenetele jelentette feltámadása utáni,
az evangéliumokban feljegyzett megjelenéseinek a végét, valamint a Fiú visszatérését abba a dicsõségbe, amelyben örökké osztozik az Atyával és a Szentlélekkel. Ez egyszersmind felkészítette az egyházat arra, hogy megértse Krisztus folyamatos, mennyei
közbenjáró szolgálatát.
Krisztus visszajövetele az újszövetségben hirdetett evangélium szerves része. Jézus maga intett attól, hogy találgatásokba bonyolódjunk az idõpontokat és idõket illetõen, mindenesetre várakozva nézünk Krisztus végsõ diadala elé; imádkozunk visszajöveteléért és készítjük magunkat Isten céljainak végsõ beteljesedésére, ami Fia visszatérésével valósul meg. (Lásd Tizenegyedik
fejezet)
 Máté 6,10; 26,64; Lukács 24,50-52; ApCsel 1,6-11; 1 Korinthus
15,23-24; Kolossé 3,4; 1 Thesszalonika 4,13-18; 2 Thesszalonika
2,1-4; Jelenések 22,7, 20

Üdvtörténetünk
Jézus életében, halálában és feltámadásában megtaláljuk mindazt,
amely megváltásunk valóságát jelenti ki. Élete egyenlõ üdvösségünk történetével.
Jézus egész élete az Atya Istennel való kapcsolata körül forgott. Isten jelenlétének örömében élt, és oly tökéletesen bízott
benne, hogy élete nyitott könyv volt a körülötte lévõ emberek
elõtt. Teljes szívével szerette Istent, és száz százalékosan engedelmeskedett akaratának – méghozzá egészen a szenvedés végsõ
határáig, a kereszthalálig. Az önzetlenségnek ez a fajtája az emberi teljesség igazi mércéje. Jézus példájában mintát látunk saját
életmódunkra.
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Jézus szereteten alapuló engedelmessége volt az az eszköz,
amellyel Isten megbékéltette magával a világot. Mi is beletartozunk ebbe a világba. Az üdvözülés ezt jelenti: hit által belépünk
Jézus történetébe, hogy halálával és feltámadott életével azonosulva és általuk megváltozva önátadása gyümölcseiben is részesedhessünk.
Mivel Jézus az Üdvözítõnk, ezért Jézus története a mi üdvtörténetünk.
 Lukács 24,13-35; János 3,16; 13,12-17; ApCsel 10,36-43; Róma
6,1-4; Zsidók 2,14-18; 1 Péter 2,21-25

Elmondásra vár…
Ez a történet nemcsak a miénk, hanem a világé is. Az Egyetlen
Üdvözítõ históriája mindenkié. Küldetésünk, hogy ellenállhatatlan szenvedéllyel mondjuk el e történetet.

Összefoglalás
Hiszünk Jézus Krisztusban, Isten örökkévaló Fiában, aki a Szentlélektõl fogantatott, Máriától született, akiben egyesült az emberi és az isteni természet. Tökéletes életet élt, engesztelõ halált halt, a
halálból feltámadt és az Atya jobbján ül; közbenjár népéért és vissza fog térni – hatalomban és dicsõségben.
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4. Függelék
Tévutak – Krisztus személyével kapcsolatos
eretnekségek
Már a legkorábbi idõktõl kezdve felbukkantak az Egyházban Jézus Krisztus személyét torz módon értelmezõ irányzatok. Ezek
többnyire abból a vágyból fakadtak, hogy megpróbálják megmagyarázni és megérteni, hogyan volt képes Jézus egyszerre igazi
ember és valóságos Isten is lenni. Az említett irányzatok idõnként Krisztus istenségét, máskor emberi mivoltát hangsúlyozták
túl, aminek eredményeként kivétel nélkül minden esetben sérült
az a kép, amit a Biblia közöl Jézus személyérõl. Sok mai eretnekség fakad azokból az ókori vitákból, amelyeket végül a khalkedóni zsinaton sikerült lezárni.
Arianizmus
A negyedik században Arius azt tanította, hogy Jézus – noha valamilyen értelemben mégiscsak Isten – volt az elsõ teremtett lény.
Szerinte Krisztus nem volt „egy az Atyával”, ahogyan azt az Újszövetség kijelenti (például lásd János 10,30; 14,9; 17,20-21). Ezt
követõen más hamis elképzelések is szárnyra kaptak. A szintén a
negyedik században élt Apollinarius azt hirdette, Jézus teste emberi volt, ám elméje, vagyis racionális énje Istentõl származott,
magyarán Krisztus „csodálatos keverék” volt. Egy évszázaddal
késõbb pedig Nestorius már abban hitt, hogy Jézus lényében egyszerre volt jelen egy emberi és egy isteni központ, s így tulajdonképpen megosztott személyként élt. A keresztyén tanítás végül
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megcáfolta Arius és a többiek állításait, mivel kiállt az Atya és a
Fiú, valamint örökkévaló kapcsolatuk tökéletes egysége mellett.
Adopcianizmus
Ez a nézet is a korai egyházban tûnt fel elõször, s azt hirdette,
hogy Jézus csak valamikor késõbb „csatlakozott” ahhoz az emberi élethez, amit Isten Fiaként élt. Ez a tévhit Jézus megkeresztelkedésének félreértelmezésébõl született, és tagadja Krisztusnak,
az Újszövetségben kijelentett korábbi létezését.
Doketizmus
A doketista eretnekségek azt állítják, hogy Jézus emberi teste
nem volt valóságos, és csak úgy látszott, mintha létezne. Ezért Jézusra olyan isteni lényként tekintenek, aki egy rövid ideig emberi álruhában élt itt a földön. Ezt az álláspontot sokan vallották az
ókorban azok közül, akik nem tudták elhinni, hogy köze lehet
egymáshoz az isteninek és a szenvedésnek. A doketizmus nem
hajlandó elismerni Jézus igazi emberi mivoltának valóságát és –
ami minket, embereket illet – szükségességét.
Ebioniták
Ez a szó a héber „szegény” kifejezésbõl ered, és a korai palesztin
egyházban megtiszteltetést jelentett, ha valakit e címmel illettek.
Ezenkívül egy korai keresztyén eretnekséget is jelent, amely bizonyos értelemben a doketizmus ellentéte. Néhány zsidó hívõ
ugyanis kizárólag az embert látta meg Jézusban, habár annyit
azért elismertek, hogy különleges karizmatikus ajándékai némileg megkülönböztették õt a többi embertõl.

Emlékeztetõ
Mindez újra és újra eszünkbe juttatja, hogy nem létezik pontos
elmélet Krisztus testté válására, amely tökéletesen megmagya47

rázná a rejtélyt, hogy „Isten (...) Krisztusban megbékéltette a világot önmagával” (2 Korinthus 5,19). Isten teljessége jelent meg az
ember Jézusban, így nyílt út minden ember számára az Istennel
való egyesüléshez.

48

5. Függelék
Jézus nevei és címei
Az Újszövetség a félelemmel vegyes tisztelet és a csodálat hangján szól Jézus Krisztusról és Istenrõl, aki egyszerre volt alázatos
és fenséges, amikor kijelentette magát Jézusban. A könyvek szerzõi olyan példákat kerestek a Szentírásból és saját világukból, ami
megközelítõleg le tudná írni Jézust, akit Istennel és az élettel
kapcsolatos új felfogásuk központi alakjának láttak. Ezek közül
a nevek és címek közül gyûjtöttünk össze egy csokorravalót, noha még sokkal több létezik.
Úr
Ez a cím azt jelzi, hogy Jézus osztozik az Atya Isten hatalmában,
mindenható, s ezért tökéletes engedelmességet érdemel. Mindenek Ura, s ezt el is ismerik azok, akik belé vetik a bizalmukat.
 Zsoltárok 110,1; ApCsel 2,36; Róma 10,9

Krisztus
A Krisztus a héber „Messiás” szó görög megfelelõje. Eredi jelentése „felkent”. Ez a kifejezés összeköti az evangéliumot annak
zsidó gyökereivel. A zsidók számára ugyanis a Messiás megjelenése Isten földi Országának a kezdetét jelenti. Jézus megváltoztatta a fogalmat, ugyanakkor beteljesítette az ígéretet. A feltámadás után Jézus követõi felismerték benne a Messiást, azaz a
Krisztust; olyannyira, hogy ami korábban „csak” egy cím volt,
egy idõ után Jézus nevének része lett.
Márk 1,1; 8,29; János 20,31
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Isten Fia
Jézus az Atya Isten örökkévaló Fia, engedelmességbe és bizalomba ágyazott szeretetteljes kapcsolatban áll vele, és tökéletes hármas egységben van az Atyával és a Szentlélekkel.
 Róma 1,2-4

Emberfia
Ez Jézus önmeghatározása, amely valószínûleg Dániel próféciájához kötõdik. Gondolkodásában az Ember Fia kifejezés a Messiás
és a szenvedõ szolga fogalmához kapcsolódik. Az Ember Fia
szenvedése, halála és diadala által jelenik majd meg Isten dicsõsége az üdvösségre.
 Dániel 7,13; Márk 10,33-34, 45; 14,61-62

Üdvözítõ
Azért adta Isten Jézust, hogy üdvösségünk eszköze legyen. Már
maga a Jézus név is „megmentõ”-t jelent. Minden egyes emberért elvégezte a gonosz és a halál uralma alóli szabadítást, amely
üdvösségére válik mindazoknak, akik hisznek.
 Máté 1,21

Szolga
Jézus Isten szolgájaként tökéletesen engedelmes. Ugyanakkor
Krisztus a mi szolgánk is, aki önként szenved velünk és értünk.
Saját magát szolgaként mutatta be, az Egyház pedig felismerte
benne a szenvedõ szolgáról szóló prófécia beteljesedését.
 Ézsaiás 52,13-53,12; Márk 10,45; Filippi 2,7; 1 Péter 2,21-25

Az Ige
Jézus a tartalomteli kifejezõdése Istennek. Így jelenik meg Krisztus a teremtésben és az újjáteremtésben – Õ a Logosz, amit
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Igének szoktunk fordítani. Az Ige testté lett, s ez azt jelenti, hogy
Jézus testesíti meg Isten valóságát az emberi történelemben.
 János 1,1-5, 14

Király
Jézus az Atyával együtt uralkodik Isten Országában*. Az uralkodásában érvényesülõ szempontok és értékek a világi királyságok
(országok) mûködési elveinek homlokegyenest ellentmondanak.
 János 18,36-37

Bíró
Nemcsak visszatértekor fogja Jézus megítélni az élõket és a holtakat, hanem áldozatos szeretete már most megítél bennünket, s
ez sarkall minket engedelmes hitre.
 János 9,39; 2 Korinthus 5,10

Fõpap
Jézus megérti gyengeségeinket, s mivel együtt érez velünk, hatékonyan jár közben értünk az Atyánál. Erre pedig kiontott életének engesztelõ értéke miatt képes.
 Zsidók 4,14-16; 7,23-28

Utolsó Ádám
Egyedül Jézus az, akinek engedelmessége megszünteti az elsõ
Ádám engedetlenségének következményeit, s így érvényesülhet
és megvalósulhat az emberiség Teremtõjének akarata.
 1 Korinthus 15,45

* Az angol szöveg Kingdom-ot, vagyis Királyságot ír, ám a magyarban az Ország kifejezés honosodott meg. A királyságban egyértelmû, hogy van király, míg az országban nem
feltétlenül.
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A Test Feje
Jézus Krisztus az Egyház vezetõje. Õ az Egyház elkezdõje és befejezõje.
 Efezus 1,22-23; 4,15; Kolossé 1,18
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ÖTÖDIK FEJEZET

A Szentlélek, Úr és életadó
A Szentlélek

Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy az egy Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek. Lényegét tekintve oszthatatlan; az Atya, a Fiú és a Szentlélek mind hatalomban, mind pedig dicsõségben egyenlõ.
Hisszük, hogy az Istenhez való megtérés, a mi
Urunk Jézus Krisztusban való hit és a Szentlélek
általi újjáteremtés, mind szükségesek az üdvösséghez.
A keresztyének számára a Szentlélek gyengéd, bensõséges jelenlét, ám egyben olyan rejtély is, melyet nem vagyunk képesek teljes egészében megérteni. Õ hozza közel Istent hozzánk, és Õ irányítja figyelmünket Jézusra. Habár a Niceai hitvallás „Úr”-ként és
„életadó”-ként utal rá, mindazonáltal a történelmi hitvallások általában szûkszavúan fogalmaznak, és kizárólag státuszára és
funkciójára szorítkoznak. Persze ahhoz, hogy igazán megértsük
a Szentháromságot, tisztában kell lennünk annak harmadik személyével és munkájával is.
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A Szentlélek Krisztus Lelke
A Szentlélek dicsõíti és megismerteti velünk az élõ Krisztust.
Bennünk lakozó jelenléte és folyamatos szolgálata által felismerjük Jézus feltámadott életének valóságát, és személyes kapcsolatba lépünk vele. A Szentlélek a garancia arra, hogy Jézus velünk
marad a világ végezetéig. A Szentlélek által állhatunk Jézus mellé, és kiálthatjuk vele együtt: „Abbá, Atya”. E tekintetben tehát a
Léleknek köszönhetõen tudhatjuk magunkat „Krisztus testvérének”, és Õ pecsételi meg az Atyával való kapcsolatunkat.
 János 14,16-18; 16,12-15; Róma 1,1-4; 8,15-17; Galata 4,6; 1 János 4,2-3

A Szentlélek Úr
A Szentírást tanulmányozva ráébredünk arra, hogy a Szentlélek
Isten Lelke. Õ is ugyanazokkal az isteni tulajdonságokkal rendelkezik és ugyanúgy cselekszik; sõt, még az egyedül Istent illetõ
címben is részesül – vagyis Úr. Egy az Atyával és a Fiúval; személye jól megkülönböztethetõ, lényegét tekintve viszont egy és
ugyanaz.
Századokon át keresték keresztyének annak a módját, hogyan
írhatnák le a Szentlélek személyét és miként magyarázhatnák
meg jelenléte kiterjedését, amely a Szentháromság belsõ életétõl
egészen az Egyház átéléséig terjed. A legtöbb keresztyén felekezet egyetért azzal, hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól árad
ki, ami szintén a Szentháromság személyei közötti közös kapcsolatokat hangsúlyozza. A keleti, ortodox egyházak azt vallják,
hogy a Szentlélek kizárólag az Atyától árad ki, s ezzel a Szentlélek Szentháromságon belüli személyét és szerepét hangsúlyozzák. Akárhogyan is, de minden keresztyén vallja a három személy
egyenlõ voltát. A Lélek, a Fiú és az Atya együtt alkotja a Szentháromságot.
 Zsoltár 139,1-12; János 14,26; 15,26; 20,22-23; Róma 8,9-11;
1 Korinthus 12,3; 2 Korinthus 3,17-18

54

A Szentlélek szabad, és hatalommal rendelkezik
A Szentírásban a Szentlélek jelenléte idõnként szél, tûz vagy galamb formájában nyilvánul meg. A Szentírás nyelvezete bizonyos
fokú rejtélyességet és szuverén szabadságot sugall. A Lélek jelenléte egyszerre megfoghatatlan és kézzelfogható, valamint egyszerre láthatatlan, mégis hatalommal megnyilvánuló.
Jézus azt tanította, hogy emberek vagy szervezetek nem parancsolgathatnak a Szentléleknek, és nem birtokolhatják õt. Jézus
a szélhez hasonlította, amely szabadon fújhat oda, ahová csak
akar, nem tudni, honnan jött és hová megy, vagyis a Szentlélek
váratlan és elõre megjósolhatatlan módon teljesíti akaratát. Nem
függ emberi manipulációktól és földi hatalomtól.
Noha a Szentlélek aktív a keresztyén közösségben, a Biblia azt
is tanítja, hogy tevékenysége túlmutat az Egyház falain. Nincsenek olyan emberek – bárhogyan csoportosítsuk is õket, fajta,
osztály vagy kultúra szerint –, akiket ne tudna elérni.
 1 Mózes 1,1-2; János 3,1-8; ApCsel 2,1-4; 10,34-48

A Szentlélek adja az életet
A teremtésben
A Teremtõ a Lélek mozdulatai által cselekszik. A szélhez hasonló
energiával a Szentlélek elõállítja és fenntartja az életfolyamatokat, és a teremtett világot Isten céljai felé terelgeti. Minõségét tekintve csak annyiban különbözik a széltõl, hogy képes alakot és
rendet is teremteni a világban. A Szentlélek mind a mai napig aktív a Földön.
 1 Mózes 1,1-2; 2,4-7; Zsoltár 104,29-30; Róma 8,18-25

Az újjáteremtésben
Mindezek mellett a Szentlélek Isten népe újjászületésének elõidézõje is. Errõl tesz bizonyságot a Biblia mindenütt, amely szintén
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a Szentlélek ihletése nyomán született. Az Ószövetségben a
Szentlélek különleges hírnökökön keresztül szólt, akik különféle
feladatokra kaptak elhívást. A kései próféták – de különösen Jóel
– már jó elõre szóltak Isten Lelkének minden emberre való kitöltetésérõl. Ez a prófécia Pünkösd napján teljesedett be, ahogyan
arról az ApCsel 2 beszámol. Ézsaiás próféta pedig megjövendölte
annak eljövetelét, akiben az Úr Lelke tökéletesen lakozik majd.
 Bírák 6,34; 1 Sámuel 10,10-11; Ézsaiás 11,1-5; Jóel 2,28-32;
ApCsel 2,14-36; 1 Korinthus 2,9-16; 2 Péter 1,20-21

A Szentlélek Jézus testté válásában is aktív szerepet játszott:
Isten Fia az Õ ereje által születhetett meg asszonytól. A Lélek Jézus életében és szolgálatában is ott munkálkodott, no meg persze Isten hatalmas mûvében, a Jézus Krisztus feltámasztásával elkezdõdõ újjáteremtés-sorozatban is.
 Lukács 1,35; 3,21-22; 4,16-21;1Korinthus 2,9-16; 2 Péter 1,20-21

A Szentlélek meggyõz minket bûnösségünkrõl és arról, hogy
szükségünk van az üdvösségre; ezért tehát megtérésre és hitre
vezet. Az újjáteremtés során Krisztusból származó új élettel ajándékoz meg, és képessé tesz arra, hogy szentként élhessünk a feltámadás valóságában. Isten népeként megszentel és képessé tesz,
hogy megteremjük a Lélek gyümölcsét. Folyamatos megtérésre
hív. Jézus felé fordítja arcunkat, és emlékeztet: kegyelembõl üdvözített bûnösök vagyunk, akiket Isten gyõztes életre hívott el.
A Lélek az, aki megnyitja szemünket és megerõsíti belsõ emberünket a jelen korunkban vívott lelki harcra. Hadban állunk
ugyanis a gonoszság hatalmasságaival és erõivel. Ellenségeink Isten Országának megdöntésére és az Egyház romlására törekednek. Fõ céljuk még ezen kívül az Egyház evangelizációs és tanítvánnyá tévõ küldetésének megakadályozása.
Nem kell túlságosan sok figyelmet szentelnünk a démonok56

ra és a sötétség különféle erõire. „Nagyobb az, aki bennetek van,
mint aki a világban van” (1 János 4,4). „Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben” (Efezus 6,11). Már elõre örvendezhetünk a sötétség
erõi felett aratott végsõ gyõzelem reménységében. (Lásd 6. függelék)
 János 16,7-11; 1 Korinthus 6,11; Galata 5,16-18; Efezus 6,10-18;
1 János 4,1-6; 5,4-5

A Szentlélek közbenjár értünk és hangot ad imádságainknak, így értelmezve még ki nem mondott szükségeinket is a kegyelem trónjánál, ahol Jézus Krisztus képvisel minket az Atya
elõtt.
A Szentlélek bölcs tanácsokat ad. Mivel Õ a Jézus által megígért Tanácsadó, mellénk áll, segít, bizonyságot tesz Krisztusról
és emlékezteti Jézus követõit az Úr példájára, tanítására és szeretetére. Rávilágít feladatunkra, megadja a szolgálatunkhoz és küldetésünkhöz nélkülözhetetlen erõt és a szükséges segédeszközöket.
 János 14,25-26; Róma 8,26-27

A Szentlélek a hívõkben lakozik. Erõt, békességet, örömöt és
bátorságot ad a bizonyságtételhez, valamint képessé tesz a szent
életre. (Lásd Nyolcadik és Kilencedik fejezet)
 János 16; Efezus 3,14-19

Az Egyházban
A Szentlélek hozta létre pünkösdkor az Egyházat, amely által Isten elindította Krisztus uralmát és népe küldetését. Az Egyház
életében a Lélek az, aki folyamatosan kezdeményezi, vezeti és
fenntartja az igazi lelki ébredést és megújulást. (Lásd Tizedik fejezet)
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IÚj életet ad az Egyháznak, és irányítja is annak folyását.
IKözösséget teremt.
IÖnfeláldozó szeretetre indít.
IAlázatosságot adományoz.
ILelki ajándékokat ad a hívõknek. (Lásd 8. függelék)

Küldetés – hatalommal
A Szentlélek mindig korszerû. Õ Isten, aki ma cselekszik értünk,
magabiztossá tesz keresztyén küldetésünkben, és képessé tesz
arra, hogy reménységgel tekintsünk elõre, Isten céljainak végsõ
beteljesedésére. Azáltal, hogy állandóan visszamutat Krisztus értünk tett áldozatára, egyszersmind elõremutat az Atya mindenek
felett való céljára – mindenek önmagában való egyesítésére.
Az üdvtörténet folyamában az életadó Szentlélek élettel tölti
meg küldetésünket és utat mutat benne, hogy meg tudjuk élni, el
tudjuk mondani és segítsünk másoknak is magukévá tenni az
üdvösség történetét. (Lásd Tizedik fejezet)
 ApCsel 1 és 2; 1 Korinthus 12,4; Efezus 1,3-14

Összefoglalás
Hiszünk a Szentlélek Istenben, Úrban és életadóban, aki meggyõzi a bûnrõl, újjáteremti, megszenteli és erõvel ruházza fel mindazokat, akik Krisztusban mint Üdvözítõjükben és Urukban hisznek.
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6. Függelék
Lelki harc
„Hisszük, hogy állandó lelki harcban állunk a gonoszság hatalmasságaival és erõivel, akik az Egyház megdöntésére törnek és
meg akarják hiúsítani világ-evangelizációs célját. Tisztában vagyunk azzal, hogy fel kell öltöznünk Isten fegyverzetébe, valamint hogy az igazság és az imádság lelki fegyvereivel kell megvívnunk ezt a harcot. Azért is fontos e harc, mivel érzékeljük ellenségünk munkáját, nemcsak az Egyházon kívüli hamis eszmékben, hanem köreinken belül is azokban a hamis evangéliumokban, amelyek eltorzítják a Szentírást, és embereket emelnek Isten
helyére. Éppen ezért vigyázva és körültekintõ bölcsességgel kell
õriznünk a Bibliához hû evangéliumot” (A világ-evangelizáció
nemzetközi kongresszusa, Lausanne, Svájc, 1974 július. Az engedélyt a nyomtatásra a szerzõi jogokat birtokló Lausanne-i VilágEvangelizációs Bizottságtól kaptuk.)
Ezirányú elkötelezettségünket akkor tudjuk leginkább hûen
megtartani, ha a lelki harccal kapcsolatos tanításokat megvizsgáljuk az alábbi pontok alapján:

IEgyformán Istenként tekint az Atyára, a Fiúra és a
Szentlélekre? Nem emeli fel az egyiket a másik kárára?

IElkerüli azt a csapdát, hogy dualista módon, egyenlõ félnek mutassa be a sötétség és a világosság birodalmát?

IElmossa az ember felelõsségét Isten elõtt?
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IMellékvágányra tereli evangelizációs szolgálatunkat?
IIsten Országát kommunaként képzeli el?
IEgyetért az emberi természet bibliai bemutatásával?
IRagaszkodik a Kereszt teológiájához, amely önmegtagadásra hív és a szenvedés rejtélyéhez keresztyén módon
áll hozzá?

IÖsszhangban áll a teljes Szentírással, mindenek felett Jézus Krisztus életével és tanításával?
 2 Korinthus 10,3-5; Efezus 6,11-12; 1 János 4,1-6
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HATODIK FEJEZET

Eltorzult képmás
Az ember

Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy Isten ártatlannak teremtette õsszüleinket, de engedetlenségük folytán elveszítették
tisztaságukat és boldogságukat. Bûnbeesésük következményeként minden ember bûnös lett, teljességgel megromlott, és ezért jogosan sújt le rá Isten
haragja.
A keresztyének hiszik, hogy az emberi lények nem egy véletlenszerûség következményeként, hanem Isten átgondolt célja miatt
jelentek meg a földön. Az emberi élet azért szent, mert Isten teremtett minket, vagyis teremtõ munkája koronájaként lehelt életet belénk, hogy örökké szeressük, imádjuk, szolgáljuk Õt, és örvendezzünk jelenlétében.
Ha már azonban teremtésünk nemes voltánál tartunk, ne feledkezzünk meg bûnösségünk szégyenteljes valóságáról sem. A
Bibliában azt látjuk, hogy az embereket Isten a saját képmására
teremtette. Isten szándéka az volt, hogy a vele, az egymással és a
teremtés többi tagjával való szeretet és harmónia állapotában él61

jünk. Mindezek mellett még szabadságot is adott nekünk, mivel
azt szerette volna, ha nem robotokként viselkedünk, hanem önként, saját akaratunkból szeretjük Õt. Ezzel a szabadsággal azonban visszaél(t)ünk, s emiatt kerül(t)ünk jelenlegi fájdalmas és ellentmondásos helyzetünkbe. Az emberi bûn egyetemessége elidegenített Istentõl és megosztást hozott Isten teremtett világába.
Ezért aztán zavarodottság és gyötrelem kínoz, és képtelenek vagyunk magunktól betölteni azt a magasabb rendû célt, amire Isten megteremtett minket. Ezt az állapotot nevezi a Biblia a bûn
kötelékének, aminek lelki halál a következménye.
 Róma 6,16-23

A teremtés és a bûnbeesés
a Biblia szemszögébõl
Ez a kijelentés, miszerint egyrészt különleges célra lettünk teremtve, illetve saját akaratunkból választottuk a bûnt, újra és újra feltûnik a Szentírás lapjain. Mindazonáltal Mózes elsõ könyvének elsõ négy fejezete kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük
az ember állapotát és az üdvtörténetet, amely erre válaszul bontakozik ki. Az alábbiak jórészt ezen fejezeteket értelmezik. Az
említett fejezetekben tehát az alábbi igazságokra bukkanunk:

IIsten az egész emberiséget a saját képmására teremtette.
IIsten szándéka az, hogy az emberiség békességben éljen
Vele és az egész teremtett világgal.

IA bûn – az ember engedetlenségének következtében –
szörnyû sebet ejtett rajtunk.

IA bûn következménye az Istentõl való elválasztottság.
IEz egyetemes emberi állapotunk.
 1 Mózes 1-4; Ézsaiás 43,27-28; 64,6; Jeremiás 2,20-21; János
3,19-21; Róma 5,12-14; 1 János 1,8
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Isten képmására teremtve…
Ez a mondat mindazt magában hordozza, amit a keresztyének az
ember teremtésérõl és a Teremtõhöz való nagymértékû hasonlóságukról, valamint a vele való kapcsolatról hisznek. Férfiként és
nõként Isten a maga képmására alkotott minket, ezért aztán teljes közösségben élhetünk vele és egymással.
Isten egy szabad, személyes lélek, és ez az emberi személyiség
ajándékában is jól tükrözõdik. Élõ, egyéniséggel, autonómiával és
értelemmel rendelkezõ lények vagyunk, ugyanakkor vágyunk az
Istennel való mély lelki közösségre.
Az emberi kapcsolatokra való képességünk híven tükrözi Isten hármas egységét és állhatatos szeretetét. Ennek fontos megnyilvánulásai a család és az Egyház, ahol a szeretetteljes és felelõsségteljes kapcsolatok a szövetségkötésre és annak megtartására épülnek.
A teremtõ Isten a tekintetben is ellátott kézjegyével, hogy képessé tett a kreativitásra és a szépség értékelésére. Isten képmása köszön ránk akkor, amikor figyelembe vesszük lelkiismeretünk hangját, de a jellembeli megszentelõdés lehetõségében is felszínre bukkan, ami persze csakis Isten életünkben végzett megszentelõ munkája nyomán képzelhetõ el.
Isten szándéka – és ez mindnyájunk számára igaz, akiket saját képmására teremtett – Jézus Krisztus személyében öltött testet. Õbenne fejezõdik ki Isten szentségének és szeretetének emberi maximuma. Õ Isten egyetlen igazi képe, rajta keresztül remélhetjük Isten szándékainak beteljesedését.
Isten azért teremtett minket, hogy harmóniában éljünk vele
és a teremtés többi tagjával. „Kezdetben” élveztük is az ártatlanság és tisztaság állapotát. Isten arra teremtett bennünket, hogy
szeressük és szolgáljuk, örvendezzünk jelenlétében; valamint
hogy a teremtett világon belül elfoglalt egyedülálló pozíciónkban
jó sáfárként szolgáljuk õt. Teremtésünk célja az volt, hogy gon63

dozzuk és fejlesszük mindazt, amit Isten teremtett a földön, és
õrizzük is meg azt.
 1 Mózes 1,26-31; 8,20-9,7; Zsoltár 8,4-8; Máté 5,48; János 4,24;
Róma 2,14-15; 8,29; Efezus 4,24; Jakab 3,9

Az emberiség a bûnbeesés után
Nem kell magyarázni, hogy jelenlegi állapotunkban nagyon
messzire eltávolodtunk Isten szándékaitól. Habár eredetileg Isten
a saját képmására teremtett bennünket, a bûn tönkretett és elcsúfított minket. Ez persze a teremtett világ egészében zavart és
diszharmóniát okozott. Nemcsak kényelmetlenül érezzük magunkat emberi személyiségünk minden egyes zugában, hanem
ráadásul még a teremtett világgal is elveszítettük a közös nevezõt. Harcban állunk önmagunkkal és egymással, de háború dúl a
nemek, a rasszok és a kultúrák között is. Mivel tudatában vagyunk belsõ viszályainknak és félünk az ítélettõl, inkább hátat
fordítunk Istennek. A bennünket kínzó gonosz nem csupán
egyéni életekben üti fel fejét, hanem a társadalom rendszerének
legapróbb fogaskerekeiben is megtalálható. Csapdába estünk.
 Zsoltár 14,1-3; Róma 8,19-22

Honnan ered a bûn?
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a bûn csak betolakodó az ember
életében. Mert hogy a kezdetekben még nem volt jelen az emberi természetben. Azért lettünk a bûn szolgái, mert az ember engedetlenségbe esett Isten parancsát illetõen. Ennek következményeképpen aztán – mivel bûnt követett el – az ember megismerte a gonoszt; s mert a jó elveszett, az ember visszaemlékezett rá,
és vágyakozni kezdett utána.
Ádám és Éva kísértésbe esett, hogy elbitorolja Isten uralmát.
Bûnük abból fakadt, hogy beadták derekukat a csábító kísértésnek. Ezzel párhuzamosan emberi akaratukkal is az engedetlenség
64

mellett döntöttek. A Sátán itt megmutatkozó szerepe jelzi a világunkban jelenlévõ gonosz hatalmát, mindazonáltal nem ment fel
a bûnnel kapcsolatos felelõsség alól.
 1 Mózes 3,1-7; Róma 1,18-32

A bûn természete
A bûn azt jelenti, hogy nem hiszünk és bízunk Istenben, s ezért
függetlenedni vágyódunk tõle. Isten a mi javunkra ad parancsokat és állít fel erkölcsi törvényeket. Mózes elsõ könyvében a kígyó eleinte „csak” aláásta az Isten parancsaiba vetett hitet, így
készítve fel Ádámot és Évát az engedetlenségre. Bûn tehát hozzájuk hasonlóan hitetlenségbõl cselekedni, és nem bízni Isten jóságában. Ezzel ugyanis életünket hazugságra alapozzuk.
A bûn egyenlõ a bálványimádással. A kígyó biztosította Ádámot és Évát arról, hogy a lázadás Istennel egyenlõ szintre emeli
õket. Az ilyen lázadás pedig nem más, mint öntelt kísérlet arra,
hogy akaratunkat és önmagunkat Isten helyére emeljük. Saját
akaratunk útjait követve próbálunk bõvelkedõ életet élni. Ennek
az eredményeként messze nem az isteni függetlenség állapotába
emelkedünk, hanem pont ellenkezõleg, lelki szolgaságba és erkölcsi nyomorba süllyedünk.
A bûn jelentése az, hogy nem az Isten – és az igaz emberség
által megkívánt egymás – iránti szeretet magas mércéje szerint
élünk. Mivel kívánságainkat megrontotta az énközpontúság, kudarcot vallunk. Megszomorítjuk Istent, s ez az igazság legtökéletesebben Krisztus keresztjében látszik meg. De cserbenhagyjuk
egymást is, s nemcsak a törvények megszegésével, hanem az
egyén és a közösség épségének megrontásával is.
A bûnnek az alábbi általános meghatározása akár gyakorlati
útmutatóként is szolgálhat: mindaz bûn, ami ellentétes Isten
megismert akaratával. A bûn meggyengíti a jót felismerõ érzékelésünket és Isten akaratát megérzõ képességünket. A meggyen65

gítés csak a legritkább esetben végleges – legtöbbször nem jár e
két adottság teljes megszûnésével. A folyamatos engedetlenség,
az istentelen társadalom befolyásával és a hasonszõrû csoportok
normáinak vak elfogadásával drasztikus mértékben okozhatja a
lelkiismeret elhalását. Ami aztán olyan erkölcsi érzéketlenséghez
vezethet, amit az Újszövetség a „halottak a bûnökben és vétkekben” állapottal jellemez (Efezus 2,1). Egyedül az evangélium megújító ereje által remélhetjük Isten akaratának újbóli felfedezését
és kaphatunk vágyat annak teljesítésére.
A bûntudat ráébreszt arra, hogy vétkeztünk. Idõnként azonban az ilyen érzések eltúlzottak, és a körülöttünk lévõ emberektõl jövõ nyomás, háttérproblémák, esetleg saját lelki alkatunk
okozza. Az igazi bûntudat tudatos törvénysértésbõl és az azzal járó felelõsségérzetbõl származik, vagyis saját tetteink nyomán.
A bûn azonban nem kizárólag a tetteinkbõl, hanem önmagunkból, belsõ lényünkbõl is fakad. Az eredendõ bûn és romlottság hittételei pontosan ezzel az igazsággal foglalkoznak.
 1 Mózes 6,5; Ézsaiás 14,12-20; 59,2-15; Márk 7,21-23; Róma 7,725; Jakab 1,13-15; 4,17

Az eredendõ bûn
Az „eredendõ bûn” kifejezés a bûnbeesés eredetét és drámai következményeit emeli ki. Emlékeztet arra, hogy noha a bûn eredetileg külsõ „betolakodó” volt csupán, a bûnbeesést követõen belsõnkben hordozottá, velünk születetté lett. Természetes módon
hajlunk a bûnre. Ebben az értelembe tehát „bûnben születtünk”.
Ez egyáltalán nem a szaporodás testi vonatkozásaira utal. Az emberi ösztönök erkölcsileg semlegesek, és egyaránt lehet õket teremtõ, illetve pusztító módon használni. A mondás tehát, hogy
„bûnben születtünk”, a bûn uralma alatti állapotunkra utal. Igájába hajtott a gonosz, és ez alól senki sem kivétel.
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Romlottság
Az „eredendõ bûn” és a „romlottság” kifejezéseket gyakran
ugyanarra a dologra használják, ám ez utóbbi nagyon konkrétan
a bûnbeesett emberiség erkölcsi állapotára utal, nem pedig a bûn
kezdeteire.
Hitvallásokban és a hittételek állásfoglalásaiban a romlottságot gyakran teljes romlottságnak hívják. Ez nem azt jelenti, hogy
minden ember a lehetõ legmélyebbre süllyedt és olyan gonosz,
amilyen csak tud lenni, hanem hogy a bûn által az emberi természetben okozott romlottság a teljes személyiséget érinti. Az emberi természet egyetlen területe sem maradt érintetlenül.
Már diszpozíciónkban, azaz alapállásunkban is bûnösök vagyunk, vagyis az igazság irányába tett minden kísérletünk bûnnel szennyezett. Ezért aztán károsodott az arra való emberi szabadságunk is, hogy Istennek adott válaszul jó erkölcsi döntéseket
hozzunk. Isten azonban kegyelmes, és bennünk lakozó Lelke, valamint az Isten akarata és célja szerinti életre való hajlam által képesek vagyunk legyõzni a bûn iránti hajlandóságot.
 Zsoltár 51,1-5; Róma 5,12-15; 6,11-14; 1 Korinthus 15,21-22

A bûn következményei
Elválaszt Istentõl
A bûn elválaszt Istentõl, s így elvész a közösség vele. A bûnbeesés
történetében Ádám és Éva engedetlen Isten parancsa iránt, és enged a bûnre csábító kísértésnek. Kerülik az Úr jelenlétét, és a kert
fái közé bújnak elõle. Isten ugyan fennhangon keresi õket, ám
Ádám és Éva félelemmel reagál az Úr hívó szavára.
Az Istentõl való elválasztottság a bûn egyetemes következménye. Jóllehet Isten keres bennünket – és néha még érzékeljük is
jelenlétét –, az engedetlenségünk miatti szakadék továbbra is
fennáll, s árnyékként követ az ebbõl fakadó bûntudat és félelem
is. Mivel távol vagyunk Istentõl, minden közösség forrásától,
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ezért kapcsolataink is veszélyeztetettek. Az elszigeteltség és a
széttöredezettség lerombolja az egymással és a teremtett világgal
fenntartott törékeny közösséget. Az elszigeteltség mély érzése az
élet értelmét feltáró igazság keresésére indíthat, ám csakis akkor
találkozhatunk az élõ Istennel, ha tényleg felé kívánunk fordulni.
Ami pedig e helyzet isteni oldalát illeti, a bûn következménye
egész egyszerûen az engedetlenség büntetése. Mózes elsõ könyvének elbeszélésében Ádám és Éva kiûzetik abból a kertbõl, ahol
azelõtt Isten jelenlétét és társaságát élvezték. Megtapasztalják Isten haragjának a valóságát.
 1 Mózes 3,8-24; 5 Mózes 4,26-31; Ézsaiás 59,2; Lukács 16,19-31

Isten haragja
Az isteni harag az Úr hûségét bizonyítja, aki igazságos és nem tagadja meg magát. Isten haragja tehát az Õ szeretetének és szentségének hatalommal teljes megnyilvánulása. Isten elítéli a bûnt,
habár szeretetében megtérésre kíván bírni minket. A Jelenések
könyvében például a Bárány személyesíti meg Isten üdvözítõ szeretetét Krisztusban, aki egyszersmind Isten örökké tartó haragját is kifejezésre juttatja a megátalkodottak felé. Saját bûnünk
vonja ránk Isten haragját.
Isten haragja jelenleg céllal és nevelõ szándékkal fenyít minket, hogy általa megtérésre juthassunk. S jóllehet most még viszszafogott, de egyszer majd a maga teljességében fog kiáradni,
amikor Isten igaz ítélete eléri a megátalkodott bûnösöket.
A Biblia bûnös állapotunkat, elválasztottságunkat Istentõl és
Isten haragját a halál fullánkjával vagy gyötrelmével kapcsolja
össze. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a lelki halál rettenetes lehetõségére is, ami az Istentõl való végsõ elválasztottságot eredményezi. Isten irgalmának elutasításával az emberek azt kockáztatják, hogy képtelenek lesznek reagálni az isteni szeretetre. Ennek következménye pedig az, hogy bûnben halunk meg.
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 Zsoltár 5,4-8; Ézsaiás 48,9-11; János 3,36; 5,28-29; Róma 2,5-8;
Jelenések 5,6-10; 6,15-17

Az üdvösség Isten kegyelme által lehetséges
A Szentírás kijelentése és saját tapasztalatunk is alátámasztja,
hogy az emberi természet gyenge az erkölcsi megújuláshoz. Kizárólag Isten kegyelmében reménykedhetünk, amivel Õ le akarja
gyõzni a bûn okozta elválasztottságot.
Mivel a bûn elcsúfította az isteni képmást s így az emberiség
ma Istentõl elválasztva a bûn kényszere alatt él, a segítség nélkül
maradt emberi természet erejét vesztve képtelen önmagától igazságra jutni. Nem lehet jó cselekedetekkel üdvözítõ kapcsolatba
lépni Istennel. Azonban amit képtelenek vagyunk megtenni magunkért, azt Isten az Õ kegyelme munkájával megcselekedte értünk.
 Jeremiás 29,12-13; 31,31-33; Márk 10,45; 2 Korinthus 5,18-19;
Efezus 2,1-10; 1 Thesszalonika 5,9

Mentsük meg a világot!
Ne csak úgy tekintsünk a világra, mint amelyet tönkretett a bûn,
hanem a remény lehetõségét is fedezzük fel benne! Az evangélium túlcsordul a reménységtõl! Persze ismerteti a bûn okozta kétségbeejtõ állapotokat, ám nem felejti el bemutatni a kegyelem diadalát sem. A misszióban azt az elhívást kaptuk, hogy hívjunk
másokat is az evangélium e drámai történetében való részvételre
– hívjuk õket, hogy lépjenek e történetbe, tegyék magukévá, és
aztán tapasztalják örömmel, hogy – immár saját – történetük váratlan fordulatot vesz a reménység irányába.
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Összefoglalás
Hisszük, hogy Isten a maga képmására teremtett
minket, hogy harmóniában éljünk vele és az általa teremtett világgal. Ezt az állapotot szétzúzta az
engedetlenség és a bûn, s ennek következményeként ma Istentõl elválasztva a bûn kényszere alatt
élünk, s képtelenek vagyunk megmenteni magunkat.
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HETEDIK FEJEZET

Az üdvösség története
Az engesztelés

Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedése és
halála által engesztelést szerzett az egész világ bûneiért, és ezért mindenki – aki csak akar – üdvözülhet.
Hisszük, hogy az Istenhez való megtérés, a mi
Urunk Jézus Krisztusban való hit és a Szentlélek
általi újjáteremtés mind szükségesek az üdvösséghez.
A keresztyén hit középpontjában Krisztus keresztje áll. Ez Isten
szeretetének legnagyobb kijelentése. A kereszttel Isten leküzdötte a bûn által okozott elválasztottságot. Jézus halála és feltámadása egyszer s mindenkorra megnyitotta az utat az emberiség elõtt
a szeretõ Istennel való megbékéléshez. Ezt a megbékélést hívjuk
engesztelésnek.
Isten tette meg az elsõ lépést a megbékéléshez vezetõ úton.
Az már rajtunk áll, hogy megtéréssel és hittel válaszolunk-e Isten
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gondoskodására. Ha igen, személyesen is átélhetjük mindazt a
jót, ami az Istennel való megbékéléssel és a vele való közösséggel
jár.

Az engesztelés elõképei
Az Ószövetség írásai tesznek elõször nagy erõvel bizonyságot arról, hogy Isten az üdvösségünk szerzõje. Õ az üdvözítõ Isten. Ez
az igazság már a kezdetektõl átitatja a népével való kapcsolatának történetét. Ha a bûnbeesés története a bûn által okozott Istentõl való elválasztottságot írja le, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy az Ószövetség nagyon gyorsan vált át arra, hogy reménységet adjon Isten kegyelmes közbeavatkozása által.
Mózes elsõ könyvében Noé megmentése az özönvízbõl jó példa Isten megmentõ-üdvözítõ munkájára. Ábrahám elhívása olyan
nép létrehozását jelezte, amelyik szövetség és ígéret által Isten elkötelezettje lett. Mózes második könyve a megváltás elõképe, mivel Isten népének szabadulását írja le az egyiptomi szolgaságból,
méghozzá Isten csodatévõ ereje segítségével. Szövetsége által a
szent Isten lehetõvé tette a megbékélést bûnös népe számára,
amely bûnei ellenére Isten elé járulhatott. A szövetségi kapcsolatot az az áldozati rendszer tartotta fenn, amelyet maga Isten rendelt el. Az ószövetségi kijelentés a prófétai üzenetekben éri el a
tetõpontját. A próféták közül sokan világosan szóltak arról az eljövendõ napról, amelyen Isten végleg leszámol a bûnnel és békességgel ajándékozza meg népét. Beszéltek a szív átalakulásáról is,
amely egy új, belsõ kapcsolat által válik lehetségessé, sõt elõrevetítették a megváltottak majd egyszer létrejövõ új közösségét is.
Néhányan pedig várni kezdtek Isten Messiásának eljövetelére, aki
majd az igazság és békesség új korszakát nyitja meg.
Az Újszövetség leírja, hogy Jézus eleget tett üdvözítõi és messiási küldetésének, amit egyébként az ószövetségi szentírás próféciáiban már elõre jelzett és pontosan körül is írt. Jézus arra tanította a tanítványait, hogy az ószövetségi próféciákban keressék
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halála megértésének kulcsát. Ebbõl egyértelmûen következik,
hogy az elsõ keresztyének ószövetségi írásokkal támasztották alá
üzenetük érvényességét, vagyis hogy a feltámadott Jézus Úr és
Krisztus.
 2 Mózes 6,6-8; Ézsaiás 9,6-7; 35,3-4; 53,4-6; Jeremiás 31,31-34;
33,14-16; Lukács 24,25-27; ApCsel 8,32-35

A befejezett engesztelés
Az Ószövetségben megjövendölt megbékélés Krisztusban teljesült be. Isten tette meg az elsõ lépést üdvözülésünk felé. Megszületett a Megváltó, aki egyben az Úr Krisztus is.
Az isteni kezdeményezõkészség mélységét és teljes kifejezõdését Jézus Krisztus keresztjében, a golgotai önfeláldozásban láthatjuk meg. Életében teljesen nyitott volt Istenre, de még halálában is tökéletesen engedelmes maradt, és életét áldozta az emberekért. Kereszthalálával végezte el Jézus az engesztelés munkáját.
Az Atya ajándéka és a Fiú szeretetteljes válasza egymásra talált,
s így ma már híd kötheti össze az Isten és közöttünk tátongó szakadékot. Krisztusban megbékéltünk Istennel, és bûneink megbocsáttattak.

Mi is az az engesztelés?
Nincs egyedüli átfogó módja a Krisztus önfeláldozása által létrejött engesztelés értelmezésének. Az Újszövetségben azonban találunk olyan mozaikokat, amelyeket egymás mellé illesztve némileg tisztul a látvány.
Jézus maga mondta, megváltóként azért jött, hogy váltságul
adja az életét. A váltság szót az ókorban a rabszolgapiacokon
használták. Ez volt az a megváltási ár, váltságdíj, amelynek kifizetése után valaki felszabadíthatta a rabszolgát. Ez a kép híven
írja le bûn-fogságunkat. Rámutat arra, hogy ára van annak, ha a
bûn szolgái meg akarnak szabadulni. Megváltásunk sokba kerül.
 Márk 10,45
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Egy másik értelmezési mód a bíróságokról származik: mindenki, aki megszegi a javunkra adott törvényt, büntetést érdemel. Isten erkölcsi rendbe szervezett világában a bûn következményekkel jár. Jézus kifizette a büntetést, és hordozta helyettünk
a bûn következményeit: „Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bûneink miatt törték össze” (Ézsaiás 53,5). Krisztus önként
vállalta a büntetést, és ezzel minket helyettesített.
 János 10,11-18; 15,13; 2 Korinthus 5,21; 1 Péter 2,24

Az engesztelés más újszövetségi képei azt hangsúlyozzák,
hogy Krisztus megváltó áldozat lett értünk egyszer s mindenkorra. Önmagát adta bûneinkért, és így töltötte be a zsidó hit közösséghelyreállító áldozásainak célját. Krisztus kiontott vére
olyan utat biztosít, amelyen át mindenki megbékélhet Istennel.
Úgymond helyettesítõ áldozat volt az övé. Mivel nem volt bûne,
nem önmagáért, hanem értünk áldozta fel magát.
 Lukács 22,19-20; Róma 3,25-26; Zsidók 9,12; 10,9-14

Az Újszövetség Krisztus áldozatát a bûn és az emberiséget bebörtönzõ gonosz erõk feletti gyõzelemként írja le. Azáltal, hogy
hisszük, amit értünk tett, mi is részesülünk Krisztus áldozatának
eredményeiben. Így válik a kereszt a vereség helyett a diadal színhelyévé. Krisztus gyõzelme a kereszten a mi gyõzelmünkké is
lesz.
 Kolossé 2,13-15

Isten békéltetõ munkájának a középpontjában Krisztus keresztje áll, amely egyúttal az önfeláldozó szeretet legkifejezõbb
megnyilvánulása. Egyeseket vonz, másokat viszont taszít. Ha
azonban egyszer megértettük, mit jelent, nem maradhatunk többé közömbösek az általa kijelentett Isten iránt. A kereszt tehát
felhívás a megbékélésre Istennel, és elhívás arra, hogy úgy szeressünk Õt viszont, ahogyan Õ szeretett minket.
 Róma 5,8
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Istennel kiengesztelõdnünk amiatt lehetséges, hogy Krisztus
áldozatával megfizette ennek óriási árát. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3,16). Krisztus megtette értünk azt, amire képtelenek voltunk: magára vette bûnünket, hogy mi az Õ igazságát ölthessük magunkra.

Megfeszítették és feltámadt
Jézus halála által bocsáttatnak meg bûneink és békülhetünk meg
Istennel. Jézus Krisztus halálból való feltámadása az általa elnyerhetõ isteni üdvösség végsõ megerõsítése. A feltámadás Isten
nagyszerû életigenlõ tette, amely áthidalja az élet és a halál között húzódó szakadékot. Isten teremtõ ereje a feltámadásban
megmutatta dicsõségét és nagyságát. Feltámadásakor Jézus
Krisztus a halálból új életbe lépett, amelyikben már a mennyben
uralkodik az Atya Istennel. A feltámadás miatt népe Úrként
imádja Õt, és követi az örök életbe.
Éppen ezért a feltámadás jelenti a korai keresztyének evangéliumhirdetésének diadalmas tetõpontját. Jézus engedelmes önátadása megnyitotta az utat felmagasztaltatása és üdvösségünk
elõtt.
 ApCsel 2,32-36; 1 Korinthus 15,3-4; Efezus 1,19b-21; Filippi
2,6-11

Halál és élet – minden hívõnek
Jézus halála és feltámadása által a keresztyének új kapcsolatba
léphetnek Istennel – ez az, amit új teremtésnek is szoktuk hívni.
Az új élet akkor kezdõdik, amikor lélekben átéljük Istennek ezt
a nagyszerû cselekedetét. Azáltal, hogy elfordulunk bûnös életünktõl és Krisztus elé járulunk hittel és megtérõ szívvel, bizonyos értelemben meghalunk. Elhívásunk lényege, hogy életünket
ahhoz hasonló engedelmességgel és önátadással tegyük le Isten
kezébe, amilyennel Jézus vállalta a keresztet.
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Amint elkezdünk hinni Jézusban, a Szentlélek befogadása által új életre ébredünk. A feltámadás nem csak Jézus Krisztussal
történhetett meg, ugyanez az élmény követõit is elementáris erõvel járja át. Krisztusban mindnyájan hatalmat vehetünk ellenségeink, a bûn és a halál felett. Noha testünkben egytõl egyig meghalunk, de a bûn következménye, a végsõ halál nem gyõzhet többé
felettünk. Amikor Krisztushoz térünk, abban a pillanatban tagjaivá válunk annak az új „emberiségnek”, amely halála és feltámadása által született meg. Igaz, bûnbeesett emberi állapotunk miatt jelenleg még nem élvezhetjük új életünket teljes egészében, de
a feltámadott Krisztus a jövõbe vetett reménységünk, melyet a
bennünk lakozó Szentlélek élõ jelenléte pecsétel meg.
 ApCsel 2,38; Róma 6,1-11; 1 Korinthus 15,14-18; 2 Korinthus
5,17; Zsidók 2,14-16; 1 János 3,2

A kegyelem és a szabad akarat
Az engesztelés Isten mindenki iránt (és mindenütt) megnyilvánuló feltétel nélküli szeretetének tette. Mindenki, aki Krisztust
hittel befogadja és Urának vallja, átmegy a halálból az életbe, és
egy újfajta kapcsolatba lép Istennel. Ezt Isten kegyelme teszi lehetõvé számunkra. Az engesztelés hittétele egyértelmûen rámutat arra, hogy Isten kegyelme az alapja az üdvösségünknek.
Isten állandó munkában áll, hogy kegyelmével mindenkit magához vonzzon. Mégis, az Isten kegyelmére adott válaszunkhoz
nekünk is közünk van, hiszen szabad akaratot kaptunk arra,
hogy elfogadjuk, vagy elutasítsuk a számunkra felkínált új életet.
Nem könnyû összeegyeztetni a kegyelmet és a szabad akaratot. Néhány keresztyénnek ez nagyon nem sikerült, és Isten kegyelmét és mindenhatóságát olyannyira hangsúlyozták, hogy ebbõl egy predesztinációs hittétel született, amely azonban teljességgel kizárja a szabad akaratot. E tanítás szerint egyedül Isten
dönti el, ki üdvözül, s így fölöslegessé válik az ember együttmûködése vagy akárcsak beleegyezése is. Itt tehát sérül a szabad
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akarat. Mások pedig arról feledkeznek meg, hogy a bûn eltorzította Istentõl kapott szabad akaratunkat. Vagyis Isten kegyelme
nélkül szabad akaratunk sem képes tökéletesen szabadon mûködni.
Hisszük, hogy Isten azokat „rendeli el” üdvösségre, akik hisznek Jézus Krisztusban. Isten kegyelme és irgalma nélkül nincs
semmi remény. Az is igaz viszont, hogy a kegyelemnek ellen lehet állni, sõt, el is lehet hagyni azt. Isten kegyelme semmilyen
mértékben sem korlátozza az általa adott szabadságot.
Isten szeretete megengedi, hogy – noha Õ maga bánkódik
emiatt – elutasítsuk õt.
 Lukács 15,11-31; János 3,14-16; 5,24; 12,32; Róma 10,9; 2 Korinthus 5,14-15; 1 Timóteus 2,3-6; 2 Péter 3,9

Megtérés és hit
Ha személyesen is át akarjuk élni az engesztelés üdvözítõ hatásait, akkor pozitívan kell válaszolnunk Isten kegyelmére, amely
Krisztus önfeláldozásában jelent meg közöttünk. A helyes válasz
tehát: a megtérés és a hit. Ez a kettõ oly elválaszthatatlan egymástól, mintha nem is két különbözõ dologról, hanem egy érme
két oldaláról lenne szó. Vagy olyan, mint mondjuk az elõszoba és
az ajtó – mindkettõ a Krisztusban nyerhetõ életbe enged bemenetelt. Külön-külön, de egyszerre is megtapasztalható a kettõ, a
lényeg azonban nem változik: mindkettõ egyformán nélkülözhetetlen, és egyik sem jön létre, ha nincs jelen Isten kegyelme.
Megtérésünk a kegyelem ajándéka, amelyet a Szentlélek közvetít. Jóllehet gyakran jár szomorúsággal, alapjában véve örömteli, nem pedig valami hideg, élettelen dolog. Természetes is, hogy
az üdvösség örömhírére így reagáljunk. A Lélek oltja belénk az
„útirány-változtatás” iránti vágyat. Egyre inkább ráébredünk bûnösségünkre, és ez a tudat nem lefelé, a reménytelenségbe, hanem felfelé, Isten irányába ösztökél. Vágyakozunk önzésünkbõl és bûneinkbõl Isten önfeláldozó szeretetéhez fordulni. Mág77

neses erõként vonz, hogy megvalljuk bûneinket, elutasítsuk önzõ
életmódunkat, és helyrehozzuk a múlt bûneit.
Az igazi megtérés azonban mindig együtt jár a Krisztusra irányuló hittel. Elképzelhetõ ugyanis, hogy valaki sajnálja múltbéli
vétkeit, el akarja hagyni õket, mély bûntudat gyötri és meg kívánja tisztítani a lelkiismeretét, sõt még óriási változásra is képes
lehet új útirányt véve. Mindezt nevezhetjük akár megtérésnek is,
de attól még ez nem fog örök életre vezetni Krisztusban. Az üdvösség csak úgy nyerhetõ el, ha a megtérést hit követi – hit Jézus
Krisztusban mint Üdvözítõben.
A hit középpontjában Jézus, a Krisztus áll, aki Isten kegyelmének és irgalmának teljes kifejezõdése. A hit maga elõtt látja a
megfeszített Jézust, és bizonyos a megbocsátó kegyelemben. A
hit szeme látja a feltámadott Jézust, és a hit bizonyos az életmegváltoztató kegyelemben. A bûnbánat értelmezése elõtt teljesen új
dimenzió nyílik meg akkor, amikor hit szemeivel tekintünk Jézusra. Céljaink és útirányunk megváltoztatása akkor nyer igazi
tartalmat, amikor hitünkön át szemléljük az engedelmes és önfeláldozó Krisztust, és így hozzuk meg a döntést: ezentúl Urunkként ismerjük el Õt. A hit igaz megtéréssé alakítja át a változás
iránti vágyunkat. A megtérés megnyitja szemeinket Krisztusra,
átéljük a bûnbocsánat csodáját, és feltétel nélkül követjük Õt.
A fentiek gyümölcse a megigazulás. Kegyelembõl, egyedül hit
által igazulunk meg. Az ilyen hit nemcsak elvi egyetértés a Szentírás igazságával, hanem Isten Krisztusban megjelent kegyelmének aktív, bizakodó elfogadása is. Bizalom a bûnbocsátó Istenben.
Hit által tudhatjuk: Isten szeret minket Krisztusban, értünk adta
magát, és Krisztus vére által békességben vagyunk Istennel. Ebben részesülnek nagy örömmel az üdvözültek. Röviden ezt jelenti az a bibliai igazság, hogy kegyelembõl, egyedül hit által igazulunk meg. (Lásd Nyolcadik fejezet)
 Jeremiás 31,18-19; Máté 3,1-10; 21,32; Lukács 13,1-5; János
3,21; 16,8-10; ApCsel 16,31; Róma 4,1-5, 16
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Hirdessük az evangéliumot!
Isten szeretete és kegyelme az emberi elme számára felfoghatatlan rejtély. Üdvtörténetünk során újra és újra rádöbbenünk Isten ránk és mindenkire sugárzó szeretetének bõkezûségére. Belátjuk bûneink mélységét és súlyosságát, ugyanakkor felfedezzük Krisztusban elrejtett üdvösségünk örömét is.
Az Egyház küldetése e bõkezûség történetét megosztani, jó
magasra felemelni az engesztelés keresztjét, hogy az egész világ
lássa; hirdetni, hogy az evangélium ajtaja mindenki elõtt nyitva
áll, bemutatni annak üdvözítõ erejét, és buzgón imádkozni, hogy
mindenütt megismerjék az emberek a mi Urunk Jézus Krisztus
kegyelmét.

Összefoglalás
Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus azért szenvedett és halt meg, hogy megmentse az egész világot.
Az Atya dicsõsége azért támasztotta fel Jézust,
hogy mindenki, aki megtérõ szívvel fordul Istenhez
és hisz Jézus Krisztusban, üdvözülhessen.
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NYOLCADIK FEJEZET

Az üdvösség megtapasztalása
Az üdvösség
Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy az Istenhez való megtérés, a mi
Urunk Jézus Krisztusban való hit és a Szentlélek
általi újjáteremtés mind szükségesek az üdvösséghez.
Hisszük, hogy kegyelembõl, hit által igazulunk
meg a mi Urunk Jézus Krisztusban, és hogy aki
hisz, annak errõl bizonysága van.
Hisszük, hogy az üdvösség állapotában való megmaradásunk függ attól, hogy megmaradunk-e
Krisztusba vetett engedelmes hitünkben.
Ez a fejezet mindenekelõtt személyes üdvösségélményünkkel kíván foglalkozni. Ha az engesztelés által elérhetõvé vált életátformáló kegyelem tényleg üdvösségünkre adatott, akkor Krisztusnak a kereszten elvégzett egyetemes munkáját alkalmaznunk kell
valahogy az életünkben. Ez pedig nem a hittétel értelmi felfogásával, hanem az üdvözítõbe vetett bizalommal érhetõ el. Ezért tehát akkor kapjuk meg az áldást teljes egészében, amikor Isten kiárasztott kegyelmére válaszolva Krisztus életre kel bennünk.
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Azokat, akik igaz megtéréssel és hittel járulnak Isten elé, elborítja ingyen adott bûnbocsánatának mindent elsöprõ ereje.
Aminek eredményeként aztán megváltozik az élet, és olyan drámai átalakulások mennek végbe az emberben, hogy azokat csakis az „új teremtés” kifejezéssel lehet meghatározni.

Az üdvösség áldásai
A megtérés az a szó, amit leggyakrabban a keresztyénné válásra
szoktunk használni. Útirányváltást, hátra-arcot és szívbeli megváltozást jelez. Azt jelenti: új kapcsolatba lépünk Istennel, és ebben a viszonyban már alázatos bizalom váltja fel a hitetlenséget,
ami aztán új életet eredményez.
Ez az új kapcsolat túláradó örömmel és sokféle áldással jár
együtt. Lehetségessé válik a falak nélküli, nyílt kommunikáció Isten és közöttünk: az elválasztottság fájdalma már a múlté. Új, a
jó irányába vonzó vágyakra ébredünk, és új erõ tör fel belõlünk
ezen vágyak megvalósítására törekedve. Bátran lépünk Isten jelenlétébe, és egy új család tagjainak érezhetjük magunkat. Egyre
többet kívánunk Istenbõl és az Õ valóságából, jelenünkben és jövõnkben egyaránt. Az ilyen és ehhez hasonló áldásokat a keresztyén tanítások nyelvezete például így fejezi ki: megigazulás, újjáteremtés, bizonyosság, örökbefogadás (fiúság) és megszentelõdés. Azért fontosak ezek a kifejezések, mert rámutatnak személyes megtapasztalásaink természetére, és a keresztyén hívõk közösségének egyetemes megtapasztalásai kontextusába helyezik
azokat.

Megigazulás
A „megigazulás“ kifejezés Isten azon értünk tett cselekedetét jelenti, amellyel megváltoztatja a kettõnk közti kapcsolatot. Noha
bûnösök vagyunk, Isten – Jézus Krisztusba vetett hitünk miatt –
igaznak mond minket. Isten úgy fogad el minket, ahogy vagyunk. Nem érdemeljük meg ezt az elfogadást, mint ahogy megdolgozni sem tudunk érte, sõt, még visszafizetni sem tudjuk. A
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legtöbb, amit „tehetünk” az, hogy átéljük a bûnbocsánat örömét
és az Istennel való nyílt közösséget. Mint a Jézus példázatában
szereplõ szülõi házba visszatérõ tékozló fiúval, velünk is úgy bánik az Atya, mintha jogunk lenne a vele való közösséghez és
nagyrabecsüléséhez. Tudjuk magunkról, hogy Isten gyermekei
vagyunk, és Õ folyamatosan megerõsít bennünket a vele és az
egymással való kapcsolatunkban. Isten teljes mértékben befogadott a családjába.
Megigazulásunk Isten hûséges jellemén, Jézus Krisztus üdvözítõ munkáján és a belé vetett hitünkön múlik. Az igazságos, kegyelmes és igaz Isten Jézus Krisztus személyében lehajolt, hogy
megmentse a bûnösöket és az elesetteket. Felmentett bûneink
alól, elfogadott és megbocsátotta vétkeinket, mivel kegyelmes és
irgalmas. Ez Isten ajándéka.
Jézus sokat tanított Isten kegyelmes atyaságáról és arról,
hogy alázatosan higgyünk irgalmában. Pál tanításai nagyrészt a
megigazulás témaköre körül forogtak, ami Isten „módszere” arra, hogy helyreállítsa a megfelelõ kapcsolatot önmagával a Krisztusban való hit által. A megigazulás az evangélium központi üzenete.
 Lukács 15,17-24; 18,9-14; Róma 1,17; 3,21-26; 8,15-17; Galata
4,3-7; Efezus 1,3-12; Titusz 3,4-7

Kegyelembõl igazultunk meg
Isten már akkor keres minket, amikor mi még csak nem is vágyakozunk a keresésére. Kegyelmét egy kicsit sem érdemeltük meg;
egész egyszerûen Isten velünk való kapcsolatának egy olyan, soha meg nem szûnõ jellemzõje ez, ami leginkább Jézus Krisztus
szeretetében és irgalmasságában látszódik meg. Ez a kegyelem
felébreszt, meggyõz a bûnrõl, reményt csepegtet belénk, képessé
tesz arra, hogy válaszoljunk Istennek és végezetül új életre vezet.
Mindazonáltal nem szabad visszaélni Isten megbocsátásával.
A meg nem térõ bûnösök számára nem hirdet általános amnesz82

tiát. Egyedül kegyelme ébreszt rá arra, mekkora szükségünk is
van az üdvösségre.
A „megelõzõ kegyelem” kifejezés a megtérés elõtti kegyelmet
jelenti, és a Szentlélek elõkészítõ munkájára utal. Erkölcsi érzékünk (vagy lelkiismeretünk), noha tökéletlen a tudatlanság és a
bûn miatt, mégis lelki ébredésre ösztönözhet minket. Isten mindnyájunknak ad valamennyi erkölcsi világosságot, és Jézus tanítása biztosít minket afelõl, hogy az igazságra éhezõk és szomjúhozók megelégíttetnek. Mindez a Lélek munkája, aki igazi Isten felé fordulássá tudja változtatnia a természetes bûntudatot és az
(emberi) erkölcsi filozófiát.
A Szentlélek Isten kegyelme által gyõz meg minket a bûnrõl.
Az igazi bûntudatot hozza elõ, ami túlmutat a kulturális és vallási meggyõzõdések, sõt, még a túlzott önvizsgálat által gerjesztett
érzéseken is. Az igaz bûnbánatra vezetõ kegyelem pozitív eredményekkel jár – megtéréssel, bûnbocsánattal és új élettel.
Megigazulásunk az elsõ lépéstõl egészen az utolsóig csakis Isten kegyelmébõl lehetséges. Isten kegyelme üdvözít minket akkor, amikor elõször gyakoroljuk igazzá tévõ hitünket. Krisztusban élni csak úgy lehetséges, ha folyamatosan Isten kegyelmére
támaszkodunk, és nem saját jóságunkkal próbáljuk Isten tetszését kiérdemelni. Örökké Isten adósai maradunk, sosem érdemelhetjük meg ajándékait, mindig is egyedül kegyelme által fogad el
minket. Isten üdvözítõ kegyelme csak akkor válik teljessé, amikor betegségeink és fogyatékosságaink végre eltûnnek, testünk
pedig elváltozik a feltámadás hajnalán.
 Hóseás 11,3-4; 8-9; János 1,9-18; Róma 1,19-23; 5,8; Efezus
2,4-10

Hit által igazulunk meg
A hit Isten kegyelmére adott személyes válaszunk. Bizalommal
telve elfogadjuk az evangélium örömüzenetét, vagyis hogy Isten
– Jézus Krisztus miatt – elfogad minket. Ezzel együtt jár önma83

gunk átadása neki, ami engedelmes válasz a jóságára és egy belsõ kívánság arra, hogy kövessük Jézust a tanítványság útján.
Az igazi hit tehát több az intellektuális hitnél. Noha a hit
Krisztusban megköveteli értelmünk használatát, az Üdvözítõbe
vetett bizalom nélkül is egyet lehet érteni valamilyen hitvallással.
A megigazító hitben részt kap a szív, az értelem és az akarat is.
Az egészet pedig maga Isten teszi lehetõvé azáltal, hogy hitet
ajándékoz az azt kívánóknak.
A hit nem egyenlõ a jó cselekedetekkel, noha az igazi keresztyén hit jó cselekedetekkel jár együtt. Nem emberi teljesítmény,
ami jutalmat érdemel vagy nyer. A hit az az Isten által elrendelt
csatorna, amin keresztül a kegyelem képes kiáradni. A hit inkább
hozzáállás, mintsem cselekedet.
Azok, akik saját teljesítményük alapján kívánnak Istennél elfogadást nyerni, állandó frusztrációra és aggodalomra kárhoztatnak, mivel a legnagyobb emberi erõfeszítéssel sem lehet megfelelni az igazi igazságosság összes követelményének. Még ha a
külsõ szemlélõ számára hibátlannak tûnik is magaviseletünk,
mindnyájan tudjuk, hogy gondolataink és indítékaink nem tökéletesek, s így nem nyerhetik el Isten tetszését. A túlzott erõlködés pedig önközpontúvá és kevésbé Isten-orientálttá tesz, nem
beszélve arról, hogy ítélkezõbbé és önmagunk körül forgóbbá
válhatunk. A jó cselekedetek serege sem fordíthatja pluszba
számlánkat Istennél, sem nem egyenlítheti ki bûneink negatív
mérlegét.
Ám ha felhagyunk az emberi erõfeszítésekkel és megtérõ
szívvel Isten irgalmára és kegyelmére hagyatkozunk, akkor ingyen kapjuk kegyelmét. Megszabadulunk a bûntõl és a bûntudattól, és Jézus Krisztusban – és õáltala – Isten igazságos embernek
fogad el minket. Ekkor aztán – bizalommal teljesen megnyugodva Isten kegyelmében – felfedezzük az igazságosság új útját, ami
nem emberi erõlködésben, hanem Isten életadó kegyelmében
gyökerezik.
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 Zsoltár 37,3-6; 103,4-8; János 6,28-29; ApCsel 13,39; Róma 4,16;
5,1-2

Újjáteremtés
A hit általi megigazulás lényege a következõ: Isten úgy fogad el
minket, ahogy vagyunk. Jóllehet bûnösök vagyunk, ám hitünk
Krisztus engesztelõ áldozatában bûnbocsánatra és reménységre
vezet. Tudjuk, hogy Isten – Jézusban – a mi oldalunkon áll. Ez az
óriási változás az Istennel való kapcsolatunkban új vágyakat ébreszt bennünk a belsõ tisztaság és a mások iránti szeretet tekintetében. Ezek a vágyak annak az új életnek és lelki átváltozásnak
a jelei, amit újjáteremtésnek hívunk.
Az újjáteremtés áldása többféleképpen is szerepel az Újszövetségben. A János evangéliumában például Jézus arról szól, hogy
szükséges újjászületniük azoknak, akik az Isten országát meg
akarják látni. Ugyanitt a Lélekben való újjászületést magyarázza
el, ami hit által történik. Pál az új teremtés kifejezést használja arra, hogy a régi élet halálát és az új élet kezdetét szemléltesse. Ez
a szófordulat egyszerre jelzi a belsõ, forradalmi változást és az Isten elõtti – külsõ – státuszunk megváltozását. A Szentlélek ajándéka az új élet.
Az újjáteremtés elválaszthatatlan a megigazulástól. A kettõ
nem ugyanaz, de szoros kapcsolatban áll egymással, és saját
megtapasztalásunkban sem választható széjjel. A megigazulás Isten értünk végzett munkája, bûneink megbocsátása és elõtte való státuszunk megváltoztatása. Nem függ erkölcsi megújulásunktól. Az újjáteremtés viszont Isten bennünk végzett munkája, a
bennünk lakozó Lélek ajándéka és a szent élet kezdete. Ez tehát
egyben elhívás is a krisztusi életre, tehát erkölcsi megújulásunkat is megkívánja.
Az újjáteremtés azt jelenti, hogy meghalunk régi életünk számára, és megelevenedünk Krisztusban. Krisztus jelenlétében
élünk, halljuk hívását, mely követésére ösztönöz, és átéljük szí85

vünkben örömét és békességét. Érzékennyé válunk a bûn iránt, és
buzgón keressük a bûnbocsánatot. A Lélek gyümölcse pedig – az
újjáteremtés látható jeleként – kézzelfoghatóvá lesz bennünk.
A Lélek vezet akkor is, amikor Isten szeretetét megosztjuk másokkal. Nem a múlt, hanem a jövõ felé irányítjuk tekintetünk, és
reménység tölt el minket. Megtanulunk felnõni Jézus Krisztus
szeretetében és ismeretében. Az újjáteremtés az elsõ lépés a
krisztusi szent életben.
Nem árt felismerni, hogy a megigazulás és az újjáteremtés
kettõs áldása feloldja az Istennel való kapcsolatunk paradoxonát.
A megigazulás határozott változást jelent az Istennel való kapcsolatunkban, ami a Krisztusba vetett hit által lehetséges –
átvezet az elidegenedettségbõl az elfogadásba. Az újjáteremtés
viszont a Lélek adta életrõl szól, amelyben mi is részesülhettünk
– ez a kegyelem folyamatos munkája bennünk, amivel együtt kell
mûködnünk. Ismerjük annak a növekedésnek az örömét és fájdalmát is, amire az igazi igazságosság hív minket. Mindkét dolog, az újjáteremtés és a megigazulás is igaz: noha Isten egyszerre hív a szent életre, ezzel párhuzamosan gyermekeinek fogad el,
és a Lélek által biztosít nála elfoglalt helyünkrõl.
 János 3,3-8; Róma 6,1-5; 2 Korinthus 5,17; Titusz 3,3-7

Bizonyosság
Hisszük, hogy Isten, aki befogadott és megmentett minket, örök
életet és errõl való bizonyosságot is adott nekünk. A Szentlélek
üdvösségünk pecsétje és záloga, valamint Õ biztosít az evangélium üzenetének igazságáról és annak hathatósságáról életünkben.
Új életünk, eltökéltségünk az Istennek való engedelmesség iránt,
szakításunk a múlttal és új lelki útirányunk mind azt bizonyítja:
Isten családjába fogadott (adoptált) minket. Két dolog miatt is
bizonyosak lehetünk ebben. Egyrészt a Szentlélek szól hozzánk,
másrészt pedig megváltozott az életünk.
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Bizonyosságunk nem változékony hangulatokra vagy érzésekre, hanem Isten Igéjére alapozódik. Amikor elfogadjuk Isten bibliai ígéreteit a megigazulásunkra és újjáteremtésünkre, valamint
az Isten családjába történõ befogadásunkra vonatkozóan, akkor
bizalmunkat annak az Istennek a hûségére alapozzuk, akitõl az
ígéretet kaptuk, és aki méltó a bizalomra.
A bizonyosság nem azt jelenti, hogy a megtérésünket követõen többé sosem gyötörhet majd kétség, vagy hogy tudatunkkal
állandóan érzékeljük a Lélek munkáját bensõnkben. Idõnként tehát, amikor üdvbizonyosságunkat éppen szilárdnak érezzük, emlékeztethetjük magunkat arra, hogy az állandó egység Krisztussal az Õ munkáján, nem pedig a mi érzéseinken múlik.
Néhányan egy határozott és mély élmény pillanatában kapják
meg bizonyosságukat, mások, a hajnal lassú beköszöntéhez hasonlóan, csendben részesülnek benne. Az ilyen bizonyosságot naponta meg kell erõsíteni engedelmességgel, és sosem szabad kifogásként takargatni vele nemtörõdömségünket vagy esetleges
elbizakodottságunkat. A megváltozott élet a bennünk munkálkodó kegyelem bizonyítéka.
Isten azt akarja, gyermekei tudják: családjához tartoznak. Azt
szeretné, ha ebben a tudatban örömteli bizonyossággal és nem félelemmel teli bizonytalanságban haladnának tovább útjukon. Az
evangélium üdvösségre hívó szava hitre, nem félelemre hív.
 Zsoltár 138,7-8; Róma 8,14-17, 35-39; 2 Korinthus 13,5-7; Efezus
1,13-14; Filippi 1,6; 1 János 4,19-24; 5,10

Visszaesés
A bizonyosság nem jelenti azt, hogy üdvösségünket saját szabad
akaratunk ellenében is szavatolták. Fel lehet hagyni a Krisztus
iránti engedelmességgel, s így el is lehet veszíteni az örök élet reménységét. Ez összefér Isten kegyelmének értelmezésével is, hiszen Õ mindig megengedi, hogy szabadon válaszoljunk neki. A
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kegyelem által nyert élet szabadságába mindig beletartozik az elfordulás szabadsága is.
A visszaesés tehát még igazi keresztyénekkel is megtörténhet.
Például, ha szándékosan utasítjuk el Krisztust, vagy – ennél kevésbé feltûnõbb módon – ha letérünk a tanítványság útjáról vagy
elhanyagoljuk a kegyelem eszközeit. Ez persze nem azt jelenti,
hogy minden egyes alkalommal, amikor vétkezünk, szertefoszlik
Isten kegyelme irántunk. Még sok kudarcunk ellenére sem szûnik meg a Szentlélek jelenléte, ha hozzá fordulunk bûnbocsánatért és helyreállításért.
Ha folyamatosan engedelmes hitben élünk Krisztusban, akkor nem esünk ki a kegyelembõl és nem veszünk el örökre. Ehhez az élethez azonban szükségesek az ima, a bibliatanulmányozás és az önmegtagadás lelki diszciplínái, valamint Krisztus testének szolgálatára való nyitottság, amely az imádásban, tanításban, az egymással való törõdésben és egyéb szolgálatokban nyilvánul meg.
Ha olyan életet akarunk kialakítani és megszokni, amelyben
teljes mértékben bízunk Isten kegyelmében, akkor nem szabad
az erõnk feletti kísértés lehetõségétõl tartanunk. Engedelmes hitünk, amely által üdvözítõként ismerhettük meg Krisztust, nem
amiatt fog megmaradni, hogy túlzott aggodalmaskodással próbálunk kitartani az üdvösségben, sem nem amiatt, hogy a visszaeséstõl való félelem miatt csak kevéssé merünk a világban forgolódni. Hitünkrõl akkor kapunk igazi bizonyosságot, ha Krisztus
hívásának engedelmeskedve szolgáljuk õt és a közelében maradunk, ám egyszersmind kockára tesszük életünket ott, ahol emberi szükséget látunk, szembeszállunk a bûnnel, és a keresztyén
életet teljes mértékben merjük megélni.
 János 15,1-6; 1 Korinthus 10,6-13; Zsidók 2,1-3; 6,4-6; 10,19-39;
Júdás 20-21; Jelenések 2,4-5; 3,1-6, 14-22
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Az üdvösség megragadásra való…
Az Egyház küldetése az, hogy az üdvösség megragadására hívja
a világot. Az Egyháznak adatott a kegyelem örömhíre, és az õ kiváltsága az is, hogy a reménytelenségben tengõdõ világnak hirdesse azt. Az Egyház, amely megtanult bízni Jézusban, örömmel
hívhatja hitre a bizalmukat vesztetteket. A bûnbocsánat bizonyosságával bíró Egyház bátran hirdeti Isten ezen gondoskodásának
üzenetét.

Összefoglalás
Hisszük, hogy kegyelembõl, hit által igazulunk
meg a mi Urunk Jézus Krisztusban, és a Szentlélektõl születünk újjá, aki szívünkben bizonyságot tesz
az üdvösségrõl, amíg megmaradunk a Krisztussal
való engedelmes hit-kapcsolatban.
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KILENCEDIK FEJEZET

Teljes üdvösség
A szentség

Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük, hogy az üdvösség állapotában való megmaradásunk függ attól, hogy megmaradunk-e
Krisztusba vetett engedelmes hitünkben.
Hisszük, hogy minden hívõ kiváltsága a teljes megszentelõdés, valamint hogy lehetséges lelkünket, elménket és testünket teljes épségben, feddhetetlenül
megõrizni a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Üdvözítésünkkel Istennek az a célja, hogy megteremtse bennünk
Fia, Jézus Krisztus „hasonmását”, mivel Isten igazi képmása
Krisztus. Meg akarja velünk osztani Jézus szentségét azért, hogy
„isteni természet részesei” lehessünk (2 Péter 1,4). Csakis így dicsõíthetjük Istent Krisztus igazi tanítványaiként és lehetünk
szentek.

Engedelmes hit – szüntelen
Üdvösségünk egészen addig biztosított, amíg megtartjuk hitünket Jézus Krisztusban. Ezt a hitet az Úr vezetése, akarata és pa90

rancsai iránti engedelmességgel lehet kifejezni. Az engedelmesség hitünk következményeként, szabad akaratból hozott döntés,
amely nélkül elsorvad a hit.
Megtérésünkkor olyan úton indulunk el, amely során elkezdünk hasonlítani Krisztushoz. Az üdvösség tehát nem csak fenntartandó állapot, de nem is olyan életbiztosítási kötvény, amihez
már nem kell további befektetéseket eszközölni. A megtérés tulajdonképpen egy zarándokút kezdete Krisztussal. Ez a zarándoklat pedig megkívánja tõlünk, hogy a Krisztus iránti engedelmességben elhatároljuk magunkat a bûntõl, és megszenteljük
magunkat Isten céljaira. Az „engedelmes hit” éppen azért olyan
életbevágóan fontos, mivel csakis általa lehetséges végigjárni az
említett zarándokutat.
Keresztyén zarándoklatunk hit-útként is felfogható, amely a
tanítványság életmódjára hív minket. Imádkozás és Isten szavának tanulmányozása közben egyre nõ a közösségünk Istennel.
Ha Krisztust követjük, úgy megtanuljuk átültetni a gyakorlatba
mindazt, amit a Lélektõl hallunk. Növekszünk az Isten iránti engedelmességben és hûségben. Elkezdjük végre felfedezni, hogy
az engedelmes hitet Isten kegyelme adja, nem pedig saját különleges erõfeszítéseink préselik ki azt.
Felnyílnak szemeink a Szentlélek megszentelõ munkájára.
 Máté 6,9-10; 21,28-31; Kolossé 2,6-7; 1 Thesszalonika 5,12-22;
2 Thesszalonika 2,13-14; Zsidók 10,26-36; 2 Péter 3,18; 1 János
5,1-5; Júdás 20-21

A megszentelõ Lélek – munka közben
Az üdvösség felszabadító élményével együtt jár a Szentlélek jelenlétének dicsõsége és élõ valósága. Tulajdonképpen innentõl
kezdõdik a szent élet. Ez a dicsõség egyszerre kitüntet és megáld, ugyanakkor terheket is ró ránk.
Krisztusban nyert új szabadságunk és a Szentlélek újjáteremtõ jelenléte jobban tudatosítja bennünk a bûn erejét. Néha még
vereséget is szenvedhetünk, sõt kiábrándultságba és engedetlen91

ségbe is eshetünk. Ennek eredményeképpen aztán erõtlennek
érezhetjük magunkat vagy bûntudat gyötörhet. Talán elfordulunk a Szentlélek szeretetteljes közösségétõl, megkérdõjelezzük a
gyõztes életrõl alkotott látásunkat, és ebbõl fakadóan még az engedelmesség elsajátításának és a keresztyén érettségre jutásnak a
néhol fájdalmas, nemritkán igazi erõpróbát jelentõ folyamatát is
félbeszakíthatjuk. Mi több, esetenként még üdvösségünk célja is
meghiúsulni látszódhat.
A kegyelembõl, hit által nyert megszentelõdés oldja fel ezt a
dilemmát. A „megszentelõdés”, „megszentelõdni” és a „megszentelt” kifejezések a Szentírás héber és görög szavainak fordításai. Ezek az eredeti szövegben Isten szentségét írják le, illetve
azt a mûveletet, melynek során Isten gyermekei szentté lesznek
és kiválasztatnak Isten céljaira. Az Üdvhadsereg hitvallásának tizedik pontja az 1 Thesszalonika 5,23-ra és Isten fent említett cselekedetére utal: „Hisszük, hogy minden hívõ kiváltsága a teljes
megszentelõdés, valamint hogy lehetséges lelkünket, elménket és
testünket teljes épségben, feddhetetlenül megõrizni a mi Urunk
Jézus Krisztus eljövetelére.”
Felfedezni és életünkben alkalmazni a Szentlélek megszentelõ erejét nem valami új élmény, ami független lenne az üdvözítõ
hittõl és az újjáteremtés megtapasztalásától. Egy és ugyanaz a
kegyelem üdvözít és szentel meg. A megtérésünkkor már elõrevetített beteljesedés felé lépünk egy jókorát a bûn feletti gyõzelem, a szent élet megvalósulása és az üdvösség minden további áldása felé, amikben a bennünk lakozó Szentlélek jelenléte és munkája, valamint megszentelõ ereje részesít minket.
Isten kegyelmes gondoskodása
Isten kegyelmessége szerint gondoskodik rólunk, így nem maradunk magunkra csatavesztéseinkben, engedetlenségünkben és
bûntudatunkban. A Szentlélek munkálkodik bennünk és hív arra
a szentségre, amely minden hívõ kiváltsága.
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Elhívásunk része, hogy tükrözzük Isten szentségét Isten
szent, félelmetes fenségében és jelleme szépségében. Õ minden,
amire csak az igaz szeretet vágyhat. Gyermekeit is hasonló szentségre hívja, és arra, hogy szenteljék magukat a szent Isten szolgálatára, s legyenek jellemükben is hozzá hasonlók.
Ez az elhívás nem csak néhány kiválasztottnak szól, s nem is
csak a megfelelõ lelki minõsítéssel rendelkezõ elitnek. Ráadásul
a „minden hívõ kiváltsága” szófordulat jelzi: ez nem csak egy a
választható lehetõségek közül, hanem Isten szándéka egész népe
számára. Mindnyájunknak szól a hívás: „Szentek legyetek, mert
én szent vagyok” (1 Péter 1,16).
A szent élet nem valami rejtélyes, nyomasztó vagy nehezen
felfogható dolog, hanem egyszerûen Krisztus lábnyomaiban járó
élet, aki Isten igaz képmása. Õ igazán szent, és Õ volt az, aki emberi életének minden részletében és önfeláldozásának módjában
is kijelentette Isten szentségét. Ha látjuk Õt, akkor megértjük a
szentség természetét, ha pedig követjük is, akkor bennünk is
megjelenik a szentség magja. A szentség hasonlóságot jelent
Krisztushoz.
A szentség Krisztus életét valósítja meg bennünk. Ez üdvösségünk célja a jelenben és egyben pozitív hozadéka is. Emberségünk megújítása Isten, a teremtõnk képmása alapján. Íme megtört a kereszten legyõzött bûn hatalma! Mostantól a tanítványság
jellemzi a keresztyének életét.
Istennek ez a munkája lehetõvé teszi, hogy teremtésünk igazi célja szerint éljünk: élvezzük Isten ajándékait, szolgáljuk és
imádjuk õt életünkkel, valamint szeretetben és szolgálatban éljünk az emberek között. Isten azért szentel meg minket, hogy
közösségben lehessünk vele az Õ gyönyörûségére; beteljesedett
emberi életet éljünk, és elvégezzük küldetését a világban.
 János 17,15-19; Filippi 1,6; 1 Thesszalonika 4,1-8; 5,23; 2 Theszszalonika 2,13-14; 1 Péter 1,13-16
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Kegyelembõl hit által
Ennek megtapasztalását a megszentelõ Lélek teszi lehetõvé. Az
újjáteremtéskor kapjuk meg a Szentlelket, aki Krisztusban új életet teremt, betölt örömmel és üdvbizonyossággal. Onnantól kezdve velünk marad a Lélek. Megszentelõ munkája a hitélet során
válik valósággá a számunkra, amelyben egyaránt szükségünk
van az Isten iránti bizalomra és a folyamatos engedelmességre.
Jóllehet a Szentlélek munkálkodik az életünkben, Õ sosem
erõszakolja ránk magát, de még döntési szabadságunkat sem
kurtítja meg. A szentség iránti vágynak belülrõl kell fakadnia, kívánságunk õszinteségét pedig azzal kell bizonyítanunk, hogy
odaszánjuk életünket Krisztusnak. A hit ezen lépésével párhuzamosan átéljük a megszentelõdést. A szentség tehát csakis akkor
válik vágyálomból valósággá, ha bízunk a megszentelõ Isten kegyelmében és engedelmeskedünk szavának.
 János 3,6; Róma 8,1-11; 2 Korinthus 3,17-18;7,1; Zsidók12,12-14

Életünk radikálisan megváltozik
A Kereszt áll a szentség-élmény középpontjában, mely a radikálisan új élet irányába mutat. A Szentírás drámai módon írja le, miként haltunk meg régi énünk és a bûn számára, miközben Krisztussal az értünk való halálában is azonosultunk; s egyben megértjük, hogy mélyebb értelemben mi magunk is meghaltunk
Õbenne.
Isten megszentelõ munkája olyan életmegváltoztató élmény,
ami erõt ad ahhoz, hogy életünk irányát radikálisan megváltoztassuk. Néha egy minden mást elhomályosító pillantás Isten
szentségére elég ahhoz, hogy felismerjük: szükségünk van tisztaságra. Az is ösztönöz bennünket a szent életre, hogy teljesebb
kapcsolatra vágyunk Istennel. Sõt, szolgálati elhívásunk is mélyebb kívánságot ébreszthet bennünk a megszentelõ kegyelem
iránt. Elképzelhetõ, hogy átéljük a bennünk szunnyadó gonosz94

sággal és bûnnel való találkozás fájdalmát, és az ezzel járó gyötrelmeket. Talán arra is ráébredünk, mennyire vágyunk engedni a
kísértésnek és enyhíteni õrködésünkön. A Szentlélek vezetése és
Isten utáni vágyakozásunk lelki válsághoz vezethet az ilyen helyzetekben.
Ilyenkor a Szentlélek mindent átitató módon van jelen erejével, ami a szent élethez szükséges. Átéljük a kegyelem pillanatát,
amely lelki áttöréshez vezet. Új szintre lépünk a szent Istennel,
másokkal, sõt, még az önmagunkkal való kapcsolatunkban is.
Az ehhez hasonló életmegváltoztató pillanatok gyakoriak, ám
a szent életben nem mindig kísérik drámai átélések a növekedést.
A Szentlélek egyénileg bánik velünk, és saját belátása szerint vezet minket a szentség felé az általa kiválasztott úton.
A növekedést lelki életünkben nem a lelki megtapasztalások
mélysége és intenzitása, hanem engedelmességünk minõsége
alapján kell megítélnünk.
 Róma 6,1-14; 12,1-2; 2 Korinthus 5,14-15; Galata 2,20; Efezus
3,14-19; Filippi 1,9-11; Kolossé 3,5-14

Életre szóló folyamat
A szent élet pillanatnyi változásból és hosszú folyamatból egyaránt áll. Életünk egy pontján drámai változás áll be, és a megszentelõdés onnantól válik egész földi utunkon átívelõ folyamattá. Másképpen fogalmazva: jelenleg annak folyamatában élünk,
hogy azzá váljunk, akivé Krisztusban lettünk. A szent életre mindenkor rányomja bélyegét a „már igen, de még nem” valósága.
Már megszentelõdtünk, de mégsem vagyunk – minden bûn nélkül – tökéletesek.
A Szentlélek általi megszentelõdés az egész és teljes személyiségre kiterjed úgy, hogy életünk egy területe sem marad érintetlen, hasonlóan ahhoz, ahogyan a bûn hatásai is eljutottak az emberi élet minden részére. Mindazonáltal a teljes megszentelõdés
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hittétele nem jelenti azt, hogy már ebben az életben eljuthatunk
lelki fejlõdésünkben addig a pontig, ahonnan már szükségtelen
lenne tovább lépni a megszentelteknek. Ez így van a bûnnel is. A
teljes romlottság nem jelenti azt, hogy a megváltatlan emberek
annyira gonoszak, amennyire legrosszabb esetben lehetnének.
Az igazán szent életet Krisztus kézjegye és pecsétje jelzi. „Aki
pedig minket veletek együtt Krisztusban megerõsít és felken, Isten az. Õ pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe“ (2 Korinthus 1,21-22). Erre adott válaszként mindenekelõtt közeli közösséget keresünk Istennel, s ezt a közösséget
nyitottság és engedelmesség jelzi. Ebbõl a kapcsolatból – mialatt
egyre inkább hasonlítani kezdünk Krisztushoz s így részesülünk
szentségébõl – születik meg a Krisztushoz hasonulás gyümölcse.
Ez a közösség összhangban van legmélyebb vágyunkkal és kívánságunkkal. Pál ezt így írja le: „Krisztus él bennem” (Galata 2,20).
Saját életünkben tapasztaljuk a megfeszített és feltámadt Krisztus jelenlétét.
Ha benne és általa élünk, akkor Krisztus jelenléte megváltoztat minket. A magunkról alkotott kép is lassacskán átalakul. Megnyugszunk Isten szeretetének, kegyelmének és elfogadásának tudatában, és emiatt megtanuljuk elfogadni magunkat.
Miközben követjük Jézust – aki azért jött, hogy megkeresse
és megtartsa az elveszettet –, érezzük az elhívást arra, hogy
Krisztus nevében szolgáljuk az embereket. Kapcsolatokat építünk az elveszettekkel, a bántalmazottakkal, az erõtlenekkel és
azokkal, akikrõl mindenki megfeledkezett. Meglátjuk bennük
Krisztust. Valami arra indít, hogy az igazságot és a jogosságot keressük, és Krisztus nevében helyrehozzuk az elrontott dolgokat,
jogtalanságokat.
A szent élet egyben megszentelt élet is. Jézust sugározzuk
magunk köré, és ez Isten kegyelmének nyílt és jól látható jele. Ez
a beteljesedett emberi élet olyan élet, amely mély közösségben él
Istennel, és a másokért való szolgálatban megfeledkezik önmagá96

ról. Élet, amely várja megdicsõülésünkkor bekövetkezõ végsõ
megszentelõdését, amikor az örökkévalóság áttöri az idõ korlátait, és Isten lesz minden mindenekben.
 János 15,1-7; Galata 5,16-25; Efezus 4,13-15; 1 Thesszalonika
3,11-13; 2 Péter 3,18; 1 János 3,1-3, 18-20

Szent élet
Helyreáll a szövetség
A bûnbeeséssel az ember minden kapcsolata sérült, így Isten
bennünk helyreállt képe kapcsolataink megújulásában is megnyilvánul. Ez a helyreállás a szent élethez elengedhetetlen. Mivel
Isten szövetségkötõ és szövetségmegtartó Isten, természetüket
tekintve az emberi kapcsolatok is szövetség jellegûek. Ez azt jelenti, hogy emberi – és persze az Istennel való – kapcsolataink
szeretetre és hûségre épülnek.
A Bibliában minden kapcsolatot a szövetségi jelleg hat át. A
szereteten alapuló kapcsolatban jelen van az igazságosság, melyet az Isten iránti engedelmesség, a másokkal való törõdés és az
erkölcsi értékek iránti hûség szövetsége tart egyben. A kapcsolat
Istent igyekszik dicsõíteni, értékel másokat és szeretetre törekszik – mindezt az Isten adta szándék szerint teszi.
Elsõsorban Istennel vagyunk szövetségben, aki velünk kötött
szeretetszövetségét hûségesen megtartja. Ha pozitívan reagálunk
szeretetére, akkor kapcsolatunk elmélyül vele, és közelebb kerülünk hozzá. Az egyre növekvõ szeretet a tanítványi életben fejezõdik ki. A megszentelt hívõt az engedelmesség arra vezeti, hogy
megtartsa a szövetséget, az erõt pedig ehhez a szeretet adja meg.
Ahogy kapcsolatunk Istennel egyre inkább kiteljesedik,
úgy Isten iránti szeretetünk egyre jobban vonz azokhoz, akiket Isten szeret, az engedelmes tanítványi élet pedig arra indít, hogy cselekedetbe ütessük át szeretetünket. Azáltal, hogy
egy velünk törõdõ közösség tagjaivá leszünk, sikerül legyõzni önzésünket, letörni önigazultságunkat, ezáltal szeretetre,
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alázatra és teljességre jutunk. Emellett még felébred bennünk
a vágy aziránt is, hogy mások is szövetségre lépjenek Istennel.
Kapcsolatunk Isten világával szintén megváltozik. Meglátjuk
benne Isten szépségét és arcát, és elismerjük: ez tényleg az Õ világa, teremtése gyümölcse. Eltûnnek a teremtett világ iránt táplált ellenérzéseink, és végre megértjük, mit jelent Isten sáfárának
lenni.
A szent élet tehát társadalmi szinten szövetségi kapcsolatokban mutatkozik meg. Belehelyez minket a társadalom szövetébe,
és átalakítja kapcsolatainkat.
A szent élet és az erkölcs
Az etika vagy erkölcs elsõsorban a fontos kapcsolati kérdésekkel
foglalkozik. A szentség igaz szeretetet jelent, amit kapcsolatokban ápolnak és fejeznek ki. Ezért aztán a keresztyén erkölcs a
szent élet elengedhetetlenül fontos vetülete és szabályozója. Ez
szabja meg minden kapcsolatunk számára a tökéletes szeretet
irányelveit.
Jézus Krisztus teljesítette be mindazt, amit az ószövetségi törvény megígért és elõrevetített. Azt tanította, hogy a Törvény beteljesedése a szeretet. Ez a szeretet erkölcse. Hogy megértsük,
mit jelent Jézus radikális szeretet-erkölcse, ahhoz minden kapcsolatunkra szent szövetségként kell tekintenünk. Isten képes
rajtunk keresztül szeretni. És pontosan ez az átváltozás teszi kivitelezhetõvé a társadalmi vagy szociális szentséget és ad erõt ahhoz, hogy a szeretet radikális erkölcse szerint éljünk.
 Máté 5,43-48; Márk 12,28-31; Lukács 10,25-37; 1 János 4,7-21

Teljesség, egészség és gyógyulás
A megszentelõ Isten egyben a gyógyító Isten is, aki teljessé tesz
minket. A teljesség szó arra utal, hogy Isten Krisztusban elvég98

zett üdvözítõ munkája és a Lélek megszentelése az emberi élet
minden részletére kiterjed.
Az Evangéliumokból kiderül, hogy Jézus az emberi élet minden területével törõdött. Az Írás ugyanakkor arra is rámutat,
hogy a bûn mindent romlottá tett, s ezért Krisztus szolgálata az
emberi szenvedés és betegség minden formájára gyógyulást hozott. Az Újszövetségben újra és újra találkozunk a Szentlélek gyógyító munkájával. A szövetség helyreállítása megkövetelte az
egészség helyreállítását az emberi élet minden vetületében: lelki,
érzelmi, társadalmi és testi szinten egyaránt.
Ez azt jelenti, hogy nincs szentség a teljesség igénye nélkül. A
szentség csak akkor látható, ha a megváltás az élet minden területére kihat. Ez persze nem jelenti azt, hogy a testükben egészségesek, az érzelmileg kiegyensúlyozottak, a társadalomba tökéletesen integráltak vagy a gazdaságilag „jól menõk” szentek. Azt
sem jelenti, hogy a betegek, a zaklatottak, a társadalomból kilógók vagy a szegények a bûneik miatt kerültek hátrányos helyzetbe. Ez csupán arra utal, hogy amikor a szentség útjára lépünk,
akkor a teljes élet ígéretét is birtokba vehetjük. A szent élet tehát
a Lélek vezette utazás a teljesség felé Krisztusban.
Jézus tagadta, hogy a betegség valamilyen konkrét bûnhöz
kapcsolódna, ezért mi is csak az átfogó emberi állapot megnyilvánulásaiként tekintünk a betegségek különbözõ formáira. S
ahogyan Jézus sem gyógyított meg minden betegséget vagy állított helyre minden megszakadt kapcsolatot, úgy mi is elismerjük, hogy a megszenteltek sem mutatják fel a teljes gyógyulás jeleit életük minden területén. A megtörtségben is jelen van egyfajta teljesség. Joggal tartunk igényt a teljes gyógyulásra, ám ennek tényleges megmutatkozása az örökkévalóságig várathat magára.
Isten szent népeként nem csak saját teljességünk és egészségünk foglalkoztat bennünket. Mivel másokkal is törõdünk s mi
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magunk már átéltük a gyógyulást, olyan gyógyító közösséggé
válunk, amely gyógyító missziót folytat.
 Zsoltár 30,2; 103,3; Máté 20,34; Márk 2,1-12; Lukács 4,18; 7,22;
János 9,3; 12,40; ApCsel 5,16; 10,38; 1 Korinthus 12,28; 2 Korinthus 5,16-21; Efezus 2,11-22; Jakab 5,13-16; 1 Péter 2,24; Jelenések 22,1-2

A szentséget a misszióban éljük meg!
A szent élet krisztusi szolgálat a világért, amit gyógyítással, életünk átadásával és szeretettel fejezünk ki. Krisztus élete ez, amit
a misszióban élünk meg. Isten nemcsak azért szenteli meg népét,
hogy jelleme meglátszódjon bennük, hanem azért is, hogy ez a
jellem a világban is feltûnjön. Isten többféle módon alakítja a társadalom szerkezetét, ezek közül az egyik a Szentlélek által felkent, megajándékozott és megszentelt népének missziója.
Isten szent népének missziója magában foglalja az evangelizációt, a segítõ szolgálatot és a szociális munkát. Az Isten népének szívében és életében megmutatkozó fentrõl kapott szent szeretet mutat utat a világnak Krisztus és az üdvözítõ kegyelem felé. Ez a szeretet Krisztus könyörületességével szolgálja a világot
és támadja a társadalmi bajokat, a jogtalanságokat. A szentség elvezet a misszióba.

Összefoglalás
Hisszük, hogy a megszentelõdés kegyelembõl van,
hit által. Mindazok kiváltsága és elhívása ez, akik
Jézus Krisztust Uruknak és Üdvözítõjüknek vallják, és elfogadják a Szentlélek erejét a szent élethez.
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7. Függelék
A szentség-élmény értelmezései
A szentség-élmény leírására sokféle kifejezés született, ám ezek
közül egyik sem adja vissza annak teljes igazságát vagy jelentéstartalmát. Az alábbiakban néhányat felsorolunk a legismertebbek
közül.
A teljes megszentelõdés az 1 Thesszalonika 5,23-ból származik. Ebben a kifejezésben az a hit látszódik meg, hogy Isten megszentelõ munkája a teljes személyiséget érinti, és elér a lélek mélyéig. Ezzel azonban sose sugalljunk valamiféle bûntelen tökéletességállapotot. Ilyesmirõl szó sincs. A kifejezés arra utal, hogy
teljes emberekként tudatában vagyunk: a bûn idegen új, krisztusi lényünktõl. Ha mégis vétkezünk, úgy õszintén elismerjük azt,
megvalljuk Isten elõtt, helyrehozzuk, és továbblépünk. Isten teljesen megszentel bennünket, és ez azt jelenti, hogy amíg Krisztusban vagyunk, addig nem uralkodik rajtunk a bûn, amely arra
törekszik, hogy megrontson, elpusztítson és megosszon minket.
Szabadon azzá lehetünk, amire Isten elhívott minket. (Lásd pl.
Róma 1,7 „Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret, és a szentségre meghívott”*; és 2 Thesszalonika 2,13-14.)
A teljes megváltás Krisztus szívünkben elvégzett üdvözítõ
munkájának befejezettségére utal. Elképzelhetõ, hogy megtérésünkkor nem értjük meg teljes egészében az engesztelés nyújtotta lehetõségeket, s ezért nem is ragadjuk meg annak összes áldását. Idõnként kudarcot vallhatunk a keresztyén élet megélésében.
A bukások nyomán azonban felfedezhetjük, hogy az üdvözítõ
* katolikus fordítás
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kegyelem egyben megszentelõ kegyelem is: megtisztulhatunk a
bûnöktõl, és Jézus tanítványaiként miénk lehet a gyõzelem és a
teljesség. Ezért megragadjuk – és a Szentlélek ereje által át is éljük – a teljes üdvösséget. A teljes üdvösséget azonban ne úgy
képzeljük el, mint valami teljes lelki átitatottságot, amin felül
már nem is kaphatunk több kegyelmet. A teljes üdvösség nem
több annál, mint hogy hiszünk Isten kegyelmének teljes ajándékában, s ezért nyitottak is vagyunk arra. A teljes ajándékra épített élet – amit persze meg is változtat az ajándék hatalmas ereje
– a szent élet.
A Szentlélekkel való betöltekezés vagy a Szentlélek teljessége kifejezések szintén használatosak annak a teljességnek a leírására, amely által erõt kapunk a krisztusi és a bizonyságtevõ élet
megvalósítására, aminek eredményeképpen az Úr öröme kiûzi és
helyettesíti a vereségérzetet. A szentség a Lélekben való teljességet jelenti. Vigyázzunk, hogy a „betöltekezés” szónál ne alacsonyítsuk le Istent valami személytelen folyadékká, amit egyszerûen belénk, az üres edényekbe lehet tölteni. Nem szabad továbbá a
Szentlélek ezen vagy más munkáit úgy értelmezni, hogy a Szentháromság többi tagja ki van zárva a képbõl. Mindezek helyett a
„betöltekezés a Szentlélekkel” kifejezés azt jelenti, hogy Isten
személyesen jön el a maga teljességében – a Szentlélek személyén
keresztül.
A Szentlélek-keresztség néhányak kedvenc szavajárása a
szentség-élmény leírására. A keresztség vagy bemerítkezés annak
a jele, hogy meghalunk önmagunk számára és új emberként támadunk fel (jövünk fel a víz alól) Krisztusban. Az õsegyházban
az újjáteremtéskor befogadott Szentlelket értették ezen, ami
alapvetõ követelmény volt ahhoz, hogy valaki Krisztus testének
tagja lehessen: „Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk” (1 Korinthus 12,13). Ezért a Szentlélek-keresztséget akár külön is lehet választani a „Szentlélekkel való betöltekezéstõl”. A keresztség tehát csak egyszer történik meg ke102

resztyén életünk elején, míg a betöltekezés egymás után többször
is lejátszódhat. Egyesek szóhasználatában azonban a keresztség
és a betöltekezés közé egyenlõségjel kerül, és õk a „Szentlélek-keresztséget” arra használják, hogy a keresztyén a bûnbocsánat
után belép a Lélekkel betöltött új életbe. Arra azért vigyázzunk,
hogy keresztyén élményeinket ne tegyük egymástól különálló
dobozokba. Isten megszentelõ ereje üdvözítõ kegyelmének nem
kisebb áldása és munkája, történjen akár megtéréskor, akár valamikor késõbb, egy másik élmény során.
A Lélek-keresztségek kifejezést is használják néhányan arra,
hogy a lelki erõvel való betöltekezés vagy „megáldatás” ismételt
átéléseire utaljanak. Mivel ezt a szóösszetételt egyes és többes
számban is használják, nem kevés félreértés származott már belõle.
A szentségmozgalmak – többek között az Üdvhadsereg is –
elõszeretettel mondogatják a kegyelem második munkája vagy
a második áldás kifejezéseket is, így téve különbséget John
Wesley tanítása szerint a megszentelõdés élménye és a megigazulás és újjáteremtés átélése között. Azonban figyeljünk oda és ne
várjuk el minden keresztyéntõl, hogy a „kegyelem második munkája” idõrendben „lemaradjon” a „kegyelem elsõ munkájától”.
Isten megszentelõ kegyelmét nem korlátozzák emberi menetrendek. Néhányan megtérésükkor élik át a teljes üdvösséget, míg
másoknál ez egy késõbbi idõpontban következik be. A „második
áldás” nem azt jelenti, hogy mindösszesen két áldás van, vagy
hogy a második áldás a keresztyén érettség és fejlõdés utolsó lépcsõfoka. A második áldás wesleyánus hittétele a megtérést követõ lelki „áttörés” tényleges átélésére utal. Mivel ez minden hívõ
számára lehetséges Krisztusban, az Isten teljes kegyelmében való részesülés minden keresztyén számára óriási motiváló tényezõ.
A szív megtisztulása vagy a tiszta szív áldása a velünk született bûn, valamint az értelem és az érzelmek a méltatlan, énközpontú hozzáállásának eltávolítását hangsúlyozza. A „szív
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megtisztulása” azt is magában hordozza, hogy indítékaink megtisztultak, és cselekedeteinket ezentúl a szeretet irányítja. Az „indítékok tisztaságánál” azonban vigyáznunk kell valamire. Ha
ugyanis ezt tekintjük az alapnak, akkor abba a hibába eshetünk,
hogy nem ismerjük el és nem valljuk meg konkrét bûneinket arra való hivatkozással, hogy csupán „hibákat” ejtettünk. A tisztaság olyan szeretet-ajándék, amely elõtt megnyitjuk magunkat és
megengedjük, hogy az birtokba vegyen. Sose használjuk kifogásként vagy védõpajzsként!
Talán a tökéletes szeretet fejezi ki legátfogóbban a szentséget, annak ellenére, hogy egyszerû gondolat. A Szentlélek az Õ
megszentelõ ereje által betölt minket Isten tökéletes szeretetével,
s így nem saját, meglehetõsen tökéletlen szeretetünkkel, hanem
Krisztus önzetlen szeretetével kezdünk el szeretni. Ezzel aztán
meg van minden szükséges „felszerelésünk” ahhoz, hogy beteljesíthessük Krisztus parancsát: „Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes erõdbõl és teljes elmédbõl,
és felebarátodat, mint magadat” (Lukács 10,27).

Tévutak
A megszentelõdés nem jelenti a bûnelkövetés lehetõségének teljes kizárását. Noha lehetséges a Szentlélek által nem vétkezni,
ám még amikor teljes egészében átéljük Isten megszentelõ erejét,
akkor is megmarad valamilyen bûn elkövetésének a lehetõsége.
Vissza-visszatérhetnek berögzött szokások. Megmarad az emberi hajlam, mely oly szívesen enged a kísértésnek.
Hasonlóképpen nem szabad ebben az életben elvárnunk a
bûntelen tökéletességet. A kísértések életünk végéig elkísérnek,
de a Szentlélek bennünk lévõ „krisztusformáló” erejével sikeresen ellenállhatunk a kísértésnek, és nem kell bûnbe esnünk. Azt
azonban mégsem állíthatjuk, hogy a megszenteltek nem vétkezhetnek.
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Viszont azt sem mondhatjuk, hogy az Isten megszentelõ erejét teljes egészében megtapasztalók elõbb-utóbb mindenképpen
bûnbe esnek. Azok, akik minden hívõ bûnös tökéletlenségét
hangoztatják, figyelmen kívül hagyják az engesztelés teljes áldását és munkáját. Amikor újjászületünk a Lélektõl, akkor lehull rólunk a bûn köteléke: szabadokká leszünk.
Ha azt sulykoljuk, hogy minden hívõ szükségszerûen bûnös
vagy hogy továbbra is hajlunk a bûnre, akkor az engesztelés erejét vonjuk kétségbe, amely pedig a teljes jellemváltozást és a bûn
feletti átfogó gyõzelmet hozza életünkbe. Nem elkerülhetetlen a
bûn. Elõfordulhat, hogy mégis vétkezünk, de olyankor csak még
nyilvánvalóbbá válik számunkra: a bûn ellentétes azzal és idegen
attól az új embertõl, akikké Krisztusban lettünk. Ezután megvalljuk Istennek és azoknak, akiket megbántottunk, s így megújulunk a kegyelemben.
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TIZEDIK FEJEZET

Isten népe
Az Egyház

Az erre vonatkozó hittétel
„Valljuk és mindig is vallottuk, hogy az élõ Isten
eme nagy egyházának mi, az Üdvhadsereg is szerves része és alkotóeleme vagyunk – élõ, gyümölcstermõ vesszõ az Igaz Szõlõtõkén.” (Bramwell
Booth)
Az Egyház a kegyelembõl és a Krisztusba vetett hit által megigazultak és megszenteltek közössége. A hívõk számára Krisztus
testének tagjává válni nem csupán választható lehetõség, hanem
valóság mindazoknak, akik ismerik Krisztust, az Egyház fejét.
Más megközelítésben ez is az engesztelés áldása, amely által Isten közösségbe hív önmagával és egymással.
Az Üdvhadsereg hittételei között egy plusz hittételt is „elrejtettünk” az Egyházról. Minden egyes sor ezekkel a szavakkal
kezdõdik: „Hisszük…”. A többes szám elsõ személyû ragozás a
hívõk közösségére utal, a hitközösségre, ami az egyház, vagy kisebb léptékben egy helyi gyülekezet.
A Tizenegy tétel megfogalmazása és elfogadása óta azonban
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egy nagyon fontos változás történt az Üdvhadsereg életében. A
mozgalom a kezdeti evangelizációs csapatból ugyanis egyházzá
fejlõdött, ami mára olyan hívõk evangelizációs célzatú közössége
lett, akik együtt szolgálnak, tartanak istentiszteletet, közösséget
gyakorolnak és a misszió munkáját is együtt végzik.
Az üdvkatonák Krisztus egy és oszthatatlan testének tagjai.
Az alapok tekintetében megegyezünk az egyetemes egyházzal,
ámbár igaz, megvannak a saját jellemzõ tulajdonságaink is. Az
Üdvhadsereg az Egyház egy konkrét kifejezõdéseként más keresztyén felekezetekkel és gyülekezetekkel együtt részt vállal a
misszió és a szolgálat munkájában. Mi is része vagyunk az egy,
egyetemes egyháznak.
Hadosztálynak hívjuk az Üdvhadsereg helyi gyülekezeteit,
amely nem más, mint az egyház egy konkrét helyi megnyilvánulása. A Biblia tanítása, a Szentlélek vezetése és küldetésének jellege határozza meg saját istentiszteleti, kiképzési és szolgálati formáit. Mindezek mellett azonban célja egybevág az egyetemes
Egyház elhívásával. Az Üdvhadsereg hadosztályának három legalapvetõbb erénye és erõssége az evangelizációs buzgóság, megszentelõdés iránti elkötelezettség és a gyülekezet környezetében
végzett hathatós missziós munka.

Krisztus teste
Amikor Krisztus testeként emlékezünk meg az egyházról, akkor
ezen azt értjük, hogy minden hívõ lelki közösségbe kerül a fejjel,
Krisztussal, és egymással is; társtagokként a közös munkában.
Vagyis az Egyház Krisztus látható jelenléte a világban, akinek a
hívõkben élõ Szentlélek ad életet, elhívásuk pedig arra ösztönzi
õket, hogy felnövekedvén Krisztushoz legyenek hasonlóvá.
Az Írás azt tanítja, hogy ha a test Isten dicsõségére akar mûködni, akkor minden testrésznek teljesítenie kell a maga fontos
szerepét. Ha hiányzik egy testrész vagy kimarad a munkából, akkor azt az egész test megszenvedi.
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 Róma 12,4-5; 1 Korinthus 12,12-30; Efezus 4,4-6, 15-16;
Kolossé 1,18

Isten népe
Az Ószövetség elbeszéli, miként hívta el Isten a zsidóságot – egy
pontosan meghatározható népcsoportot – arra, hogy bemutassák
kegyelmét a világnak és a hit és engedelmesség példái legyenek.
A hívás nem arra vonatkozott, hogy ezáltal Isten „kedvenceivé”
váljanak, hanem arra, hogy együtt legyenek a Mindenhatóval.
Az Újszövetség nem rejti a véka alá: az Egyház hasonló hitre
és engedelmességre kapott meghívást Krisztustól. Az Egyház, a
zarándok nép Isten kegyelmének egyetemes üzenetét hirdeti, és
mindenütt zarándoktársi viszonyba invitálja az embereket azokkal, akik az évszázadok során hittel válaszoltak Isten hívására.
 2 Mózes 19,5-6; 5 Mózes 27,9; ApCsel 5,29; 2 Korinthus 6,16; Titusz 2,11-14; Zsidók 12,1-11; 13,14; 1 Péter 2,9-10; Jelenések 21,3

A megbékélés közössége
Az Egyház élõ példaként hirdeti, hogy Krisztus által helyreállt a
közösség. Míg a bûnbeesés megosztással és hazugsággal terhelte
meg az emberi kapcsolatokat, addig a helyreállítás ugyanazokba
a kapcsolatokba – mivel a teljességre törekedett – gyógyulást,
õszinteséget és szeretetet hozott. Az Egyház az a közösség, ahol
megtanuljuk felvállalni a sebezhetõség kockázatát egymás elõtt.
Méghozzá azért, mert Krisztus úgy gyõzte le a bûnt a kereszten,
hogy – miértünk – sebezhetõvé tette magát. Arra (is) szól az Egyház elhívása, hogy bemutassa a világnak: Isten a kereszten befejezte a megbékéltetés munkáját.
El kell azonban ismernünk, sok keresztyén gyülekezet nem
éli meg a megbékélés valóságát sem egymás között, sem pedig a
kinti világ felé. Többen ezért vissza is vonultak az aktív gyülekezeti élettõl. Mindazonáltal a közösségtõl való teljes visszavonulás
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a keresztyén szabadság megcsonkulásával jár, és az engesztelés
egyik legjelentõsebb áldásának megtagadását is jelenti.
Persze Krisztus testét nem tartják – soha nem is tartották –
rabságban saját kudarcai. Az egyháztörténelemben újra és újra,
amikor a Krisztustól kapott biztonságban a hívõk valódi, a sebezhetõséget is kockáztató közösséget mertek vállalni egymással,
lelki átalakulás ment végbe az emberi kapcsolatokban. Hogyan is
zajlott le ez az átalakulás? Nos, ezt az Egyházat megteremtõ, neki
erõt adó és õt megújító Szentlélek végezte el. (Lásd Ötödik
fejezet)
 Lukács 14,15-24; János 15,1-11; 1 Korinthus 11,17-34; Galata
6,2; Efezus 2,11-22; 4,25-32; Kolossé 1,1-22

Folyamatos közösség
Az Egyház küldetésének fontos része, hogy folytassa Krisztus
szolgálatát, ezért továbbadja az evangéliumot a következõ nemzedéknek. A Szentlélek vezette keresztyén közösség – természetesen mindvégig a Szentírás tekintélyére alapozva – megállapítja
az evangélium üzenetének megõrzését biztosító általános értelmezési konszenzust.
Noha kifejezõdési módjaiban roppant változatos, mégiscsak
egy az Egyház. Ugyan egyes dolgokban egymástól eltérõ állásponton állhatnak a keresztyének, de az egyedüli Úr és Üdvözítõ
Krisztus hirdetésében egyek. Az Egyház amúgy is õrzi az istentisztelet és áhítat azon hagyományát, ami még az elsõ keresztyének – és a feltámadott Krisztusnak adott válaszuk – nyomán született meg.
Az Újszövetség folyamatosan emlékeztet minket az egységre,
ami Krisztusban már a miénk. Ugyanakkor figyelmeztet a megosztottságra is, és az egység kiteljesítésére int. Az Úr minden keresztyént arra hív, hogy folyamatosan keresse és juttassa kifejezésre az Istentõl kapott egységet.
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Az Egyházban az egység elsõsorban a Krisztusban való egységen, s nem feltétlenül a jól szervezett közösségi életen múlik.
A felhívás az egységre eszünkbe juttatja, hogy a „már igen,
de még nem” korában élünk.
 Zsoltár 145,4-5; Máté 18,20; János 17,20-26; Galata 3,6-9

Az egybegyûltek közössége
A Szentlélek közösségre teremtette az Egyházat
Együtt Isten háznépe, családja vagyunk, ha mi Krisztusban, Õ
pedig mibennünk lakozik. Ez a mély, intim közösség a Szentlélek
munkája. Õ adja meg az erõt ahhoz, hogy egy emberként szoros
közösségbe rendezõdjünk, megosszuk az életet egymással, felnövekedjünk a Krisztusban, aki a fõ, és ráleljünk benne az elõítéletés bûnmentes szabadságra.
Nem igazán lehet túlbecsülni az ilyen közösség fontosságát,
mert benne gyógyulást, segítséget és boldogságot kapunk. Mivel
a szentség kapcsolatokban fejezõdik ki, a szent életet közösségben kell megvalósítani. Lelki utunkat mi keresztények egy közösség tagjaként járjuk. Az Újszövetség kizárólag többes számban
beszél a szentekrõl. John Wesley azt tanította, hogy a szentség
társadalmi jellegû: keresztyén közösségben érlelõdik, majd átitatja az egész társadalmat. (Lásd Kilencedik fejezet)
 Lukács 24,13-32; János 13,34-35; ApCsel 2,42-47; 4,32-35; Róma 12,15; 1 János 1; 4,7-12

A Szentlélek gyógyulásra teremtette az Egyházat
Krisztus gyógyító közösségében a Szentlélek megadja az erõt ahhoz, hogy törõdjünk egymással, odafigyeljünk egymás fájdalmaira és gyógyulásban részesüljünk. A gyülekezet által maga a Lélek jön segítségünkre a próbák és veszteségek idején – így kapunk megerõsítést személyünk és bátorítást értékességünk tekintetében. Minél inkább megszentelõdünk és minél több segít110

séget és gyógyulást tapasztalunk, annál inkább rájövünk: az Egyház a túlcsorduló öröm közössége; ezt az örömet senki sem veheti el tõlünk.
 Jakab 5,13-20

A Szentlélek növekedésre teremtette az Egyházat
A keresztyén közösségben a Szentlélek ad erõt arra, hogy felépítsük, tanítsuk, bíztassuk, megörvendeztessük és vigasztaljuk egymást a hitben. Õ tesz képessé arra is, hogy egymás terheit hordozzuk, megbocsásson egyik a másiknak és ne zárjuk el a szívünket egymás elõl.
Ha egymást ilyen erõvel segítjük, akkor egyre inkább hasonlóvá válunk Krisztushoz, felnövekszünk a szentségben és tovább
érleljük a Lélek gyümölcsét. Ez a Galata 5,22-23-ban a szeretet,
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás gyümölcseként szerepel, ami tulajdonképpen
nem más, mint a megszentelõ Lélek által megmutatkozó krisztusi természet – mibennünk. E gyümölcs megtermésére minden
keresztyén meghívást kapott, mi több, még a szükséges erõ is
rendelkezésünkre áll. Ez a gyümölcs jelzi, hogy Jézus Krisztus
igaz tanítványai vagyunk.
Emellett még a gyülekezeti istentisztelet is épít minket. Isten
erõt ad a népének arra, hogy nyitott legyen és válaszolni tudjon
a Szentléleknek a maga és a – hit által – mások életére vonatkozóan. Az imádkozás, az igehirdetés, a zene és más mûvészi megnyilvánulások mind arra szolgálnak, hogy Istent dicsõítsék és népét építsék.
 Galata 5,16-26; 6,1-6; Kolossé 3,12-17; Filemon 7

A Szentlélek azért teremtette az Egyházat, hogy felkészítsen a szolgálatra és a missziós munkára
A gyülekezetben fedezzük fel és bontakoztatjuk ki a szolgálati és
missziós munkára kapott egyéni ajándékainkat. Krisztus testé111

nek minden tagja kap ajándékokat a szolgálatra, és Isten arra hívja népét, hogy mindenki javára fejlessze és kamatoztassa azokat.
Az ajándékok két célt szolgálhatnak: az Egyház épülését és miszszióját a világban. A hívõk közössége felismeri ajándékainkat, és
felhatalmaz a szolgálatra. Ezek után ajándékaink gyakorlása közben – mind a szolgálatban, mind pedig az egyház küldetésében –
Isten megdicsõül. (Lásd 8. függelék)
 ApCsel 6,1-6; 13,1-3; Róma 12,3-21; 1 Korinthus 7,7; 12,4-11;
Efezus 4,11-16; 1 Péter 4,7-11

A megszentelt közösség
Jézus Krisztus áll az Egyház középpontjában. Az Egyház Isten kegyelmének a jele a világban. Mivel az Egyház megszentelt közösség, ezért az egyedül igaz, legelsõ Szentségbõl táplálkozik. Krisztus a kegyelem forrása, belõle származik az összes többi szentség, és azok mind róla tesznek bizonyságot. Õ áll a szentségek jelképei mögött is.
Krisztus testeként az Egyház Jézus látható jelenléte a világban. Mondhatnánk, ez Isten élet-jele (szentsége). Erre az életre,
az engesztelõ kegyelem látható megnyilvánulására hívja Krisztus
a világot. Krisztus az egyedül igaz, legelsõ Szentség, és az Õ feltámadott életébe gyökerezett bele az Egyház, amely naponta felfedezi és megünnepli kegyelmét, sõt, még át is alakul e kegyelem
által. Jézus Krisztus köré gyûlik, benne él hit által és abban az áldásban részesül, hogy a Fõpásztor megszentelt közössége lehet.
Az ilyen élet fõbb jellemzõi: igazi befogadókészség, radikális engedelmesség Isten iránt, egyszerû életvitel, elkötelezettség Isten
jövõje felé Krisztusban, valamint Isten kegyelemmel teli jelenlétének és munkájának ünneplése.
 Márk 6,8-9; János 6,52-63; 2 Korinthus 10,1-6; 2 Timóteus 2,4;
Zsidók 12,1-3; 25-29
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Ünneplés
Igaz az a mondás, miszerint életmódunk fontosabb, mint a szertartások, amelyeket végzünk. Az ószövetségi próféták szüntelen
figyelmeztettek a vallási szertartások indokolatlan felértékelésére a karitatív (irgalmasságból fakadó) tevékenységek, erkölcsös
élet és az elnyomottak felé tanúsított méltányosság hátrányára,
és az ezzel járó veszélyekre. Jézus maga is elismerte és tiszteletben tartotta a hitközösség életében a szertartások és az ünneplés
fontosságát. Nem tiltotta a szertartásokat, mi több, részt vett
bennük, és sokszor úgy alakította át õket, hogy végül rá mutassanak.
Minden közösség életében szükség van ünnepekre, így az
Egyházban is szükséges megünnepelnünk a Krisztusban kapott
új életet. Ezek az alkalmak arra kényszerítik az Egyházat, hogy
megemlékezzék mindarról, amit Isten tett értünk Krisztusban,
ami hitünk középpontjában áll és ami megváltoztatja az életünket. Az ünneplések és a szertartások eszközzé válhatnak a Szentlélek kezében, amelyen keresztül megújít és reménységet önt a
hívõk közösségébe.
A krisztusi élet ünneplése nagyobb célokra hívja fel a figyelmet, és mélyebb értelmet keres a szavak mögött. Ha valóban ilyen
cél és jelentéstartalom áll mögöttük és ha tényleg össze kívánják
kötni Isten üdvözítõ munkáját az emberiség szétesett életével,
akkor az ünneplések megnyílnak a Lélek átformáló ereje elõtt.
Így válnak szentséggé.
 Ámós 5,21-24; Máté 5,23; 8,1-4; Lukács 2,21-24; 4,16; 17,11-14;
22,7-8; János 7,37-39; 13,1-20; Róma 2,28-29

Szentségek
A keresztyének többsége fontosnak tartja a keresztség (bemerítkezés) és az úrvacsora szertartásos megünneplését. Ezeket az
Üdvhadsereg 1883 óta nem gyakorolja. Isten találkozik velünk
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Krisztusban, így kegyelmében az elõírt rítusok nélkül is részesülhetünk, és hit által átélhetjük az igazi közösséget.
Imádásunk és közösségi ünnepléseink egyszerûségében és
közvetlenségében Krisztus jelenlétébe kerülhetünk, ahol Isten
egyre több áldás befogadására és lelki növekedésre hív. (Lásd 9.
függelék)
 Lukács 22,14-23; János 6,52-63; ApCsel 2,41; Galata 5,1-6;
Efezus 4,4-6; Kolossé 2,9-12

Közösség a szétszóratásban
Azért gyûlik egybe az Egyház, hogy aztán kiküldjék
a misszióba
Az Egyház nem egy önmagába forduló társaság, amit a biztonság
és a társasági élet utáni vágy hozott létre. Épp ellenkezõleg!
Olyan közösség, amely „zarándoklatra” és misszióra buzdítja
tagjait. A Szentlélek nem csupán a mi javunkra teremtette az
Egyházat, hanem azért is, hogy bizonyságtevésünk és missziónk
lehetõvé váljon általa.
 Máté 9,35-10,16; 28,16-20; Márk 16,15; Lukács 9,57-62; János
15,12-17

A Szentlélek az egész Egyháznak erõt ad a bizonyságtevésre
Földi, keresztyén zarándoklatunk kitartó elkötelezettséget kíván
meg a tanítványi élet és igen laza kapcsolatot a mellékvágányra
vivõ világi értékek iránt. Az Egyház az a közösség, ahol tanítják
és megélik Isten Országának értékeit, és ezzel az elhívásunkkal
járó radikális életmód megtartására bíztatnak.
Mindnyájunkat elhívott az Úr, hogy szent életet éljünk a világban, és magunkra mint az evangélium szolgálatára elválasztott
szolgatársakra tekintsünk. Krisztus fõpapsága miatt minden keresztyén közvetlen „forróvonalon” érintkezhet Istennel. Mindannyian elhívást kaptunk arra, hogy egymásért és a világért be114

álljunk a közbenjárás szolgálatába. Jézus Krisztusban minden keresztyén osztozik ebben a papi szolgálatban. Minden szakma,
munka, az elhivatottság minden szintje és módozata fontos lehetõséget rejt arra, hogy kifejezésre juttassuk tanítványi életünket.
Ebben az értelemben tehát nem beszélhetünk különálló szolgálatokról.
E közös elhíváson belül néhány keresztyént Krisztus teljes
munkaidõt igénylõ egyházi szolgálatra hív el. Az elhívást megerõsíti a Szentlélek ajándéka, a keresztyén közösség elismerése,
és hivatalos szolgálati megbízásuk – felszentelésük – is. Funkciójuk a következõ: az egész Egyház misszióját és szolgálatát úgy
kell irányítaniuk, hogy a tagok hûségesek maradjanak elhívásukhoz.
Szolgatársaikat pedig azzal szolgálják, hogy látást adnak, ezzel megmutatva a követendõ utat a misszióban, pásztorokként
szolgálnak a megterhelt, megsebzett szolgatársaknak vagy katalizátorokként felkészítik és „felszerelik” a misszióba indulókat;
mindezekben lelki vezetõkként mûködnek.
 ApCsel 13,1-3; Efezus 4,1-24; 1 Péter 2,4-10

A Szentlélek erõt ad az Egyháznak a misszióra
Elhívásunk megerõsítéseként és annak jóváhagyására az Egyház
kiküld minket annak az Istennek a missziójába, aki Jézust küldte el, hogy megbékéltesse magával a világot.
Krisztus Egyházának tagjaiként Krisztus nevében Isten miszszióját a következõk szerint végezzük:

Ijelen vagyunk a világban,
Inyilvánosan hirdetjük az evangéliumot,
Imi magunk is személyesen evangelizálunk,
Iéletünkkel alátámasztjuk a Szentlélek életmegváltoztató erejét,
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Iazonosulunk a szegényekkel és a hátrányos helyzetûekkel, és irgalmassági (karitatív) szolgálatokban részesítjük õket

Imunkálkodunk az elnyomottak között, hogy igazság és
szabadság legyen az osztályrészük.
A fenti szolgálatok mind az élet megváltoztatására irányulnak. Ha egyet is figyelmen kívül hagyunk vagy semmibe veszünk, akkor azt megszenvedi az Egyház missziója. Krisztus
Egyházának tagjaiként mindannyian részesei vagyunk annak a
küldetésnek (missziónak), amely a Szentlélek ereje által a teljes
személyt és az egész világot célozza meg.
 Máté 5,13-16; 25,31-46; Márk 10,42-45; Lukács 4,16-21; 10,25-37;
ApCsel 8,26-40; 2 Timóteus 4,1-5

Megújult közösség, arccal a jövõ felé
Az Egyházat a remény élteti. Az a mozgalom, amely Pünkösdtõl
elvezet a Parúziáig, az Egyház kezdetétõl Krisztus visszajöveteléig és ígéretei beteljesedéséig. A Szentlélek felszabadítja Isten új
életre keltett népét a korábbi kudarcok szorításából, és megújítja
õket Isten Krisztusban õrzött jövõje számára. A Biblia a jövõre
néz. Az Ószövetségben ígéret hangzott el Izrael helyreállítására
vonatkozóan. Az Újszövetség viszont már egyetemes szinten tekint erre a helyreállításra: mindenek egybegyûjtetnek Krisztus
uralma alá.
Az Egyház, amely egyszerre harcol a földön és diadalmaskodik a mennyben, a hívõk nem csupán reménykednek Isten jövõjében, hanem meg is élik azt. Ilyenformán az Egyház mintegy jelzi is Isten Országának a közeledtét. Úgy él, hogy közben gondolatai az „odafennvalók” körül forognak. Képességeit és ajándékait e jövõ kifejezésébe fekteti és ennek a valóságnak az alapján él.
Az Egyház tehát a krisztusi jövõ beköszöntének fényében állan116

dó várakozásban él. Küldetése pedig az, hogy megnyissa ezt a jövõt a világ elõtt.
 Jeremiás 31,1-14; Máté 8,11; Márk 1,14-15; Róma 8,18-39; Efezus 1,9-10; 1 Péter 1,3-9; 4,12-13; 5,10-11; Jelenések 11,15; 21,1-4

Összefoglalás
Hisszük, hogy a kegyelembõl megigazult és megszentelt Egyház arra kapott elhívást, hogy Krisztus
misszióját és szolgálatát folytassa.
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8. Függelék
Lelki ajándékok. Élni és visszaélni
A lelki ajándékokat a Szentlélektõl kapjuk, méghozzá azért, hogy
a keresztyének egy szívvel-lélekkel vegyenek részt a belsõ, közösségi életben és a külsõ misszióban. Ezért Istennek a népe
iránti szeretõ bõkezûsége bizonyítékaként tekintsünk rájuk. Az
sem titok, hogy az Úr a lelki ajándékokkal a lehetõ legtökéletesebben szeretné felkészíteni egyházát a missziós munkára.
Az Újszövetségben több helyütt is találunk utalásokat konkrét lelki ajándékokra. Noha ezekben a részekben hiába is keresnénk kimerítõ felsorolásokat, annyi azonban világossá válik,
hogy a Lélek sokféle szolgálattal kívánja frissen tartani az Egyház vérkeringését. Találunk olyan ajándékokat, amelyek erõt adnak a keresztyéneknek az evangélium hirdetésére – ilyen például az igehirdetés, a tanítás és a prófétálás. Mások meg azt könynyítik meg, hogy a keresztyének Krisztus nevében fizikai szolgálattal segítsék a rászorulókat – a szolgálat, a gyógyítás, a bõkezûség és a vendégszeretet tartozik ezek közé. De vannak vezetõi
ajándékok is. No meg olyanok, amelyek az Isten iránti odaszántságot erõsítik, mint például az ima, a hit és a nyelveken szólás.
Bármi legyen is az ajándékunk, azt egymás szolgálatába kell állítanunk és Isten dicsõségére kell használnunk.
Ebbõl következik, hogy a lelki ajándékok versengésre vagy individualizmusra való felhasználása helytelen. Vigyáznunk kell tehát arra, hogy ne emeljünk fel – a lelki felsõbbrendûség bizonyítására – egyes ajándékokat, ezzel alábecsülve másokat.
A nyelveken szólás eklatáns példája egy ajándék túlértékelésé118

nek egyes keresztyén körökben, míg ugyanezt az ajándékot másutt alábecsülik. Akkor beszélhetünk túlértékelésrõl, amikor ezt
tekintik a Lélek-keresztség döntõ bizonyítékának, és így ez a
megtapasztalás a lelki teljesítmény mércéjévé válik. Az alábecsülés esete pedig akkor áll fenn, ha a Lélek-keresztséget nem tekintik Isten Szentlelke valódi ajándékának.
Az Üdvhadsereg minden lelki ajándékot elismer, beleértve a
nyelveken szólást is. Mivel azonban a nyilvános istentiszteleten
könnyedén vissza lehet élni a nyelvek ajándékával, az Üdvhadsereg azokat az ajándékokat hangsúlyozza, amelyek az evangéliumok tiszta hirdetését segítik elõ, és a jelenlévõket bevonják Isten
imádatába.
Az Újszövetség rámutat arra, hogy a lelki ajándékokat másképp használják az egyes gyülekezetekben – legtöbbször az eltérõ körülmények és szükségletek miatt. Emellett az is feketén-fehéren kiderül belõle, hogy különösen azok az ajándékok fontosak, amelyek Jézus Krisztus Úrként és Üdvözítõként való bemutatására készítik fel az Egyházat.
 Különös tekintettel az alábbi részekre: Róma 12,3-13; 1 Korinthus 12-14; Efezus 4,7-13; 1 Péter 4,7-11
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9. Függelék
A szentségek
A szentségeket a belsõ, lelki kegyelem külsõ és látható jeleiként
szokták leírni. A szentség tehát a kegyelem látható, hallható, kitapintható, megízlelhetõ, szinte szaglószerveinkkel is érzékelhetõ
jele. A leghétköznapibb emberi élményekkel fejezi ki a legrendkívülibb isteni ajándékokat. A szentség az általunk természetesnek vélt dolgokkal Isten meglepõ kegyelmét árasztja ránk.
A szentség egy esemény, amelyen hitünk igazságai teológiailag megfogalmazhatatlan és értelmünkkel megfoghatatlan szintekre lépnek. Ilyenkor Krisztus testté válása karnyújtásnyira kerül, és minden arra hív, hogy intellektuális megfontoltságunkat
levetkõzve engedjük be Isten megfoghatatlan kegyelmét mindennapi életünkbe, s hagyjuk, hogy megváltoztassa azt. A szentségek hozzák be a rendkívülit a hétköznapiba – mint például Isten megváltó áldozatát, befogadó közösségét, tanítványi elhívását, megbocsátó családját. Az általános, mindennapi dolgok pedig
olyanok lehetnek, mint az együtt elköltött ebéd szeretteinkkel,
vagy egy tál étel idegenekkel, mosdóvíz, felemelt zászló vagy baráti kézfogásban egyesült közös szolgálat.
Krisztus, az egyetlen, igaz és eredendõ Szentség az emberi lét
hétköznapi, átlagos dolgaihoz hív. Például annak az istállónak az
egyszerûségébe, ahol meglátta a napvilágot, a folyópartra, ahol
alávetette magát a keresztség sallangmentes „beavatási” szertartásának, a durva asztal köré, ahol családtagokkal, barátokkal,
bûnösõkkel és kivetettekkel ült együtt; oda hív, ahol harsány társasági élet folyt, vagy ahol nagyon egyszerû vacsorai
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vendégséget adott, mindössze néhány falat kenyérrel és egy pohár borral jelentve be eljövendõ halálát, amely az emberiség történelmének legjelentõsebb eseménye lett. Krisztus élete, halála és
feltámadása szentségéhez hív. Ez a hétköznapiság szentsége a
rendkívüliben.
Istennek megszentelt népe vagyunk, így saját életünk tapasztalatai között is látjuk Õt élni és munkálkodni. Saját életutunkban
is ünnepelhetjük az Õ jelenlétét, ajándékát, gyógyítását, megbékélését és örömét, mert az életünk története immár összefonódik
Jézus történetével.
Megszentelt közösség vagyunk, mivel életünk, munkánk és
ünneplésünk Krisztust helyezi a középpontba, az egyedül igaz
Szentséget. Egész életünk is megszentelt életnek mondható, mert
hit által Õbenne élünk, s mindennapi életünk során is újra meg
újra váratlan kegyelmébe és meg nem érdemelt ajándékába botlunk.
Az Üdvhadsereg megalakulásakor úgy döntött, hogy nem
fogja elõírásos szertartásokként megtartani az egyes szentségeket. Persze azért a történelmi Egyházhoz tartozónak valljuk magunkat, ám ezt az egy hitvallás, az egy Úr, az egy Szentlélekbe keresztelkedés, az egy üdvösség az egy egyetemes Egyház közös
hitvallása alapján tesszük. Egy megszentelt étkezést vallunk mi
is, de ezt nem szertartásosan szolgáltatjuk ki, hanem – Krisztusnak adva át az asztalfõi helyet – hisszük, hogy minden asztalnál
részesülünk belõle, ahol Õt befogadják és tisztelik.
Bizonyos értelemben mi is megtartjuk a szentségeket, ám
ezek számát nem korlátozzuk kettõre, háromra vagy hétre, hanem meghívjuk Krisztust vacsoráinkra, szeretetvendégségeinkre, születési ünnepségeinkre, társasági összejöveteleinkre, épületszentelõinkre, betegágyakhoz, mennyegzõkre, évfordulókra, kinevezésekre, szolgálati felszentelésekre, nyugdíjazásainkra – és
sok más fontos eseményre –, és valljuk, hogy ahol Õt õszintén,
nyitott szívvel fogadják, ott minden elképzelésünket meghaladó
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kegyelmet áraszt ki. Ezt pedig láthatjuk, hallhatjuk, megérinthetjük, megízlelhetjük és megérezhetjük. Örömteli szívvel állapíthatjuk meg, hogy közöttünk is jelen van az egyetlen, igaz, eredeti
Szentség. És tudjuk: valóság az, amit átéltünk.
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TIZENEGYEDIK FEJEZET

A feltámadott Krisztus királysága
Az utolsó idõk
Az erre vonatkozó hittétel
Hisszük a lélek halhatatlanságát, a test feltámadását, a világ végén bekövetkezõ egyetemes ítéletet,
az igazak örökké tartó boldogságát és a gonoszok
véget nem érõ büntetését.
A keresztyének halál utáni életbe vetett reménysége a Jézus
Krisztus feltámadásában való hiten múlik. A feltámadásba vetett
hit azt jelenti, hogy az ember sorsára vonatkozóan nem a halál,
hanem Isten mondja ki az utolsó szót. Jézus legyõzte a halált, így
a halál nem választ el véglegesen Istentõl. Krisztus egy újfajta
életre támadt fel a halálból, az örök életre, amit Isten adott. A keresztyének reménysége az, hogy ahogyan Jézus Krisztust, úgy Isten minket is fel fog támasztani a vele eltöltendõ örökkévalóságra.
A feltámadásba vetett hit a keresztyének számára egyfajta radikális bizalom az egyetlen, örökkévaló Istenben. A kezdet Istene
egyben a vég Istene is. Kezdetben volt Isten, aki a semmibõl hozta létre a világot, minket pedig a saját képmására teremtett.
A vég beköszöntekor Isten van jelen, nem a semmi; Isten, aki új,
123

feltámadott életre hív minket önmagával. Isten, teremtõnk és
„bevégzõnk”, teljes mértékben véghezviszi célját velünk.
Ahogyan Jézus sem a semmibe halt meg, úgy mi sem. Isten
életébe fogunk meghalni.

Isten Országa diadalmaskodik
Isten országa akkor jön el, amikor Isten megvalósítja, beteljesíti
az egész világegyetemre vonatkozó céljait. Akkor teljes lesz Isten
uralma az emberi ügyekben – s ez nyilvánvaló is lesz a Krisztus
által megváltoztatott életekben. A Biblia elõre vetíti, hogy Isten
uralma alatt egy új világrendben zárul le és lesz teljesen láthatóvá ez az átváltozás. Ezt a reménységet a Biblia élénk képekben írja le. A képek mindegyike megkísérli leírni a leírhatatlant, amint
az egész kozmosz kölcsönös harmóniában és békességben áll teremtõjével. A prófétai könyvekben egy újonnan teremtett világ
köszön ránk, amelyben mindenki szeretetben él egymással, jó
dolgok tömegében osztozik és nagy örömben tölti napjait. Társasági összejövetelek, mennyegzõi lakomák, soha ki nem száradó
források, életadó fák és egy mindig örömmel fogadó örök város
képei konkrét módon fejezik ki ezt a reménységet. Ezek a leírások is arra utalnak, hogy Isten teljes és tökéletesen személyes
örök életet tervezett el a számunkra.
 Ézsaiás 11,6-9; 65,17-25; Jelenések 21,1-7; 22,1-5

Jézus Isten országának az eljövetelét hirdette. Tanítói, igehirdetõi
és gyógyító szolgálatában már meg lehetett ízlelni az eljövendõ
örömet. Azzal, hogy Krisztus feltámadt a halálból és a Lélek kitöltetett, az Isten országában rejlõ élet felszabadult és eljutott a
teremtett világba. Mindenki, aki hit által befogadja Krisztust,
már most ennek valóságában élhet, és reménységgel várhatja a
nagy befejezést az idõk végén, amikor Krisztus visszatér. (Lásd
10. függelék)
 Lukács 4,18-19; 7,22; 11,14-20; ApCsel 2,32-36; 1 Péter 1,3-5
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Örök élet
A keresztyénekre váró halál utáni élet – örök élet. Ez a jelzõ az Isten jelenlétében eltöltendõ élet minõségére is vonatkozik, nem
csak annyit jelent, hogy örökké fog tartani. Már most elkezdõdik
Krisztus követésével. Ez az az örök élet, amirõl a Biblia is beszél,
amely vég nélküli élet és szeretet. Minden képzeletünket meghaladó bõvelkedõ élet. Mindössze ennyit mondhatunk: Isten lesz
minden mindenekben.
Az örök élet a vég nélküli imádat és Isten jelenlétének öröme
körül forog. Végre rátalálunk rendeltetésünkre, és átéljük azt,
amire teremttettünk: örökké látjuk Istent, szeretjük õt és gyönyörûségünket találjuk benne.
 Márk 10,17-22; János 3,16; 10,27-30; 11,25; 17,1-3; 1 Korinthus
2,9; 1 János 3,2

Halál és feltámadás
Reménységünk van tehát a feltámadásban, de ez még nem jelenti azt, hogy takargatnunk kellene a halál realitását. Biológiai lények lévén a halál része emberi állapotunknak. A halált is Isten
adta, mely bukott emberi létezésünk korlátja. A halál realitása
azonban nem foszthat meg minket attól a reménységtõl, hogy
Krisztus legyõzte a halált. A halál többé nem választ el minket Istentõl. Már le van gyõzve.
Persze ettõl még meghal a testünk, ám Jézus Krisztus miatt
nem kell Isten számára is meghalnunk. Amikor Pál azt írja, hogy
a „bûn zsoldja a halál”, akkor itt arra a lelki halálra gondol, ami
az Istent elutasítókra leselkedik.
 Zsoltár 116,15; Róma 6,23; 8,38-39; 1 Korinthus 15,20-26; Filippi
1,21-23

A halhatatlan lélek
A keresztyének gyakran a „lélek halhatatlansága” szófordulattal
utalnak a halál utáni életre. Ezt a kifejezést azonban pontosan
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kell érteni. A keresztyének ugyanis általában arra értik, hogy a
halál még nem a vég, és ez a fajta gyakori értelmezés természetesen fontos része az evangéliumnak. Mindazonáltal azt is legalább ilyen fontos megérteni, hogy Isten természetfeletti közbeavatkozása nélkül nincs egyetlen olyan részünk sem, amely természetes módon túlélné a halált.
Öröklétünk teljes egészében Istenen múlik. Ez egyaránt vonatkozik az igazakra és a hamisakra is. A halhatatlanság keresztyén hittétele szerint teljes emberek vagyunk, akiket Isten keltett
életre, és Isten cselekedete miatt nem vész el integrált, testet öltött személyiségünk a jelen létet követõ örökkévalóságban. Isten
mindannyiunkat összegyûjt az örökkévalóságban, hogy részesei
lehessünk az általános feltámadásnak, és alávethessük magunkat
Krisztus végítéletének.
 1 Mózes 2,7; Márk 12,26-27; Róma 2,7; 1 Korinthus 15,50-54;
1 Timóteus 6,13-16

A test feltámadása
A „test feltámadása” a megfelelõ bibliai kifejezése a halál utáni
életbe vetett keresztyén hitnek. A Bibliában a „test” szó az egész
személyt jelenti. Ez a szóösszetétel tehát az emberi személy teljességét, szétbonthatatlanságát védi. Nem valamiféle testetlen
szellemekként, hanem teljes személyek módján fogunk élni –
megelevenedve Krisztussal Istenben.
Mindnyájan meghalunk, ám a halál nem jelenti még a véget –
sem a hívõ, sem a hitetlen számára. Mert mindenki feltámad az
ítéletre. Síron túli életünk teljes mértékben Isten kegyelmén és
ítéletén múlik; Istenén, aki eltervezte, hogy a Jézusban bízókat
újjáteremti egy új emberi létre. Ezek az újjáteremtettek pedig
már tökéletesen megcselekszik akaratát.
Feltámadásunk Krisztus feltámadásán múlik, és ahhoz hasonlóan fog megtörténni. Jézus a kereszten valódi halált halt. Feltámadása újjáteremtés volt, nem pedig újjáélesztés. Lázárral ellentétben Krisztus nem azért támadt fel, hogy újra meghaljon. Feltá126

madott teste eltért emberi testétõl, ám még így is felismerhetõ
maradt. A mi feltámadásunk is – Krisztus által – teljes újjáteremtés lesz. A személyes feltámadásba vetett szilárd reménységünk
megerõsíti a teremtõ és újjáteremtõ Istenbe vetett hitünket, mert
Õ alkotott minket, és Õ is fog újjáalkotni – szeretetbõl és szeretetre.
 Jób 19,25-27; Zsoltár 17,15; 49,14-15; 73,24; Ézsaiás 26,19; Dániel 12,2; János 5,25-29; 11,17-44; 1 Korinthus 15; Jelenések
20,11-15

A végsõ elszámolás
Mi keresztyének hiszünk abban, hogy a világtörténelem nem céltalanul kacskaringózik, hanem egy végsõ pont felé halad. Erre a
Biblia írói idõnként az „Úr Napja” kifejezéssel utalnak. Az Ószövetségben a próféták ezt a szófordulatot arra a (jövõbeli) idõszakra értették, amikor majd Isten igazságossága végre teljes
mértékben megvalósul a földön, s beköszönt a gyõzelem és az
„elváltozás” napja. Minden nemzet megismeri Izrael Istenét, és
az ezzel járó áldást és ítéletet. A Jézus Krisztusról való kijelentés
ugyan megváltoztatta ennek a reménységnek a formáját, a tartalom viszont ugyanaz maradt. Most tehát annak az idejét várjuk,
amikor Krisztus felmagasztaltatik és mindenki elismeri õt Úrnak.
 Ézsaiás 2,12-17; Jóel 2,30-32; Ámós 5,18-24; Filippi 2,9-11

Ítélet
Csakis ebben az összefüggésben lehet ítéletrõl beszélni. Az ítélet
tulajdonképpen Isten ígéreteinek beteljesedését jelenti. Isten
igazságosságának, az Újszövetség felszabadító üzenetének és a
szeretõ Istenben hívõk bizakodó reménységének legteljesebb
megvalósulása ez. Az ítéletben megnyilvánul a jó gonosz feletti
diadala, az elrontott dolgok helyreállítása, az igazság megerõsítése, a szeretet félelem feletti gyõzelme, az új Ég és az új föld.
Az ítélet emellett még az egyetemes felelõsség legteljesebb
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számonkérése is. Mindenki felelõsséggel tartozik élete során – de
még halála után is – Istennek. Ez az Újszövetség világos üzenete.
Személyes felelõsség terhel minket az életünkért, döntéseinkért,
társaink iránti magatartásunkért és velük kapcsolatos cselekedeteinkért, a ránk bízott dolgokkal való bánásmódunkért, és végsõ
sorsunkért. Ez a felelõsség elengedhetetlen ahhoz, hogy emelt fõvel járhassunk, hiszen Isten képmásának vagyunk hordozói –
vagyis Isten komolyan vesz minket.
Egyedül Isten a bíró. Mivel bírónk egyszersmind üdvözítõnk
is, bizalommal állhatunk meg ítélõszéke elõtt. Az Õ ítélete teszi rá
a pecsétet korábbi hitbeli válaszunkra. Biztonsággal megnyugodhatunk Isten kegyelmében – és tökéletes igazságszolgáltatása tudatában. Nem szabhatjuk meg Istennek, ki üdvözülhet és ki nem.
Nyugodt szívvel Isten ítéletére bízhatjuk azonban mindazok életét, akiknek életmódja, tapasztalatai, hitvallása és lelki lehetõségei különböznek a mieinktõl, mivel Õ mindenek szeretetteljes teremtõje. (Lásd még az „Isten haragja” pontot a Hatodik fejezetben.)
 Zsoltár 9; Máté 25,31-46; János 14,1-7; Róma 2,12-16; 11,32-36;
1 Korinthus 3,13-15; 1 János 4,17

A menny és a pokol
Ha valaki hisz az ítéletben, akkor elfogadja a menny és a pokol
valóságát. A pokol bibliai leírásai elborzasztók, magukkal ragadók, és arra emlékeztetnek, hogy aki Isten kegyelmét elutasítja,
az egy örökkévalóságon át Tõle elválasztva marad. Végül is Istentõl kapott szabadságunk része, hogy akár örökkévaló következményekkel járó döntéseket is hozzunk. Ahogyan a pokol az Isten
nélküli örökkévalóság gyötrelmét jelenti, úgy a menny azok örömére válik, akik jelenlétét tökéletesen átélhetik. A Biblia mennyre és pokolra vonatkozó utalásai csak halvány bepillantás-kísérletek a jóval tágasabb valóságba, az üdvözültek illetve az elveszettek végsõ lakhelyeire.
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 Máté 13,24-30; 25,1-13; 31-46; Márk 9,42-48; 2 Thesszalonika
1,6-10; 2 Péter 3,8-13

Osszuk meg a reményt
A keresztyén életet olyan reménység fémjelezi, amely – jelen életünkön túl – az Istennel eltöltendõ örök életre mutat. Örömteli
élet ez Krisztus jelenlétében, s reményteli várakozás az eljövendõ
életre. Bizalommal teli élet – élõ reménység abban, hogy Isten céljai beteljesednek Krisztusban.
A jövõbeli reménység számunkra már a jelen része, mivel a
Szentlélek elvezet minket az élõ Krisztushoz, aki országát behozza a jelen valóságába. Miközben ezt a jövõt megéljük a mában, arra hívjuk az embereket, hogy osztozzanak a reménységünkben.

Összefoglalás
Hisszük Krisztus dicsõséges visszajövetelét, Isten
országának beteljesülését, a test feltámadását,
minden ember végsõ felelõsségre vonását Isten
trónja elõtt, mennyet és poklot, az üdvösséget elutasítók vég nélküli gyötrelmét és a hit által megigazultak örökké tartó boldogságát.
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10. Függelék
Krisztus második eljövetelének értelmezései
Az Üdvhadsereg mindig is kerülte a Krisztus második eljövetelének részleteire vonatkozó spekulációkat. Az üdvkatonák ehelyett azt hangsúlyozzák, hogy keresztyénként feladatunk az állandó várakozás és reménység állapotában élni. Legyünk állandóan nyitottak Isten Krisztusban megnyilvánuló jelenlétére és ítéletére, és teljes szívvel vegyünk részt Istennek a világ üdvözítéséért folytatott missziójában.
Az alábbi definíciók talán segítenek néhány olvasónak, ha más
keresztyénekkel társalogva felmerülnének ezek a kérdések.
A millennium (vagy ezeréves királyság) Krisztus földi, ezer
évig tartó uralkodására utal, amelyrõl a Jelenések könyve 20,2-7
tesz említést.
Egyes keresztyének a millennium mögött szimbolikus jelentést sejtenek, amely nem egy ténylegesen ezer évig tartó idõszakot jelöl, hanem Krisztusnak a saját népén keresztül megvalósított uralmát. Ezt az értelmezést általában a-millennializmusnak
hívjuk.
Mások a szó szerintibb értelmezés mellett kardoskodnak. A
poszt-millennialisták tanítása szerint eljön Isten Országának a
korszaka a földön, amit az „evangélium hatalmának ezer éve”ként is aposztrofálnak, és ezt követõen tér majd vissza Krisztus.
Velük szemben a pre-millennialisták meg vannak gyõzõdve arról, hogy Krisztus ezer évig fog uralkodni a földön, mielõtt a Sátán végleg legyõzettetne.
A diszpenzacionalisták még tovább mennek a pre-millenni130

alista vonalon. A millenniumot egy következõ korszakként látják,
amelyben Isten megint csak másképp viszonyul az emberiséghez.
Felfogásuk szerint Krisztus második eljövetelét megelõzi az egyház „elragadtatása”. Maga a millennium pedig az ószövetségi, Izraelre vonatkozó ígéretek szó szerinti beteljesedése lesz.
E sokféle értelmezés azt sugallja számunkra, hogy a Biblia Isten rejtélyét és velünk való céljait nem teljesen jelenti ki; ezért fölösleges is ilyen spekulációkkal tölteni az idõt. A lehetõ legjobb
válaszunk az, ha elcsendesedünk a rejtély elõtt, bátorságot merítünk az ígéretbõl és bizalommal fordulunk a Jézus Krisztusban
kijelentett szeretõ Istenhez.
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11. Függelék
A klasszikus hitvallások
Bevezetés
A történelmi hitvallások a keresztyénség legkorábbi napjaiból
származnak. Ezek a szövegek tömören, de egyszersmind átfogón
igyekeznek megfogalmazni a keresztyénség hitelveit. Megírásuk
két célt szolgált. Egyrészt a szó klasszikus értelmében vett hitvallások, vagyis közös bizonyságtételek a Jézus Krisztusban kapott
igazságról, másrészt pedig az egészséges tanítás védelmezõi is,
mivel szavaikkal elhatárolódnak a tévutaktól és megfogalmazzák
az igazságot.
Születésük a keresztyén hit és élet újszövetségi meghatározásáig nyúlik vissza. A legkorábbi hitvallások rövidek és egyszerûek voltak – például „Jézus Úr” (1 Korinthus 12,3) vagy „Hiszem,
hogy Jézus Krisztus az Isten fia” (ApCsel 8,37). Az idõ múlásával
átfogóbb megállapításokká váltak, amiket a bemerítéskor – a hívõk közösségébe való belépésük alkalmával – már tényleges hitvallásként mondtak el a megtérõk. Mondhatni ez volt a jelszó,
amivel a keresztyén egyház közösségébe bebocsátást lehetett
nyerni. Késõbb, a negyedik században, az egyház nagy ökumenikus zsinatjain már azért gyûltek össze, hogy az eretnekségtõl elhatárolódva egyre pontosabban fogalmazzák meg az igaz (ortodox) hitet – méghozzá a hit közösen elfogadott megvallásainak
kidolgozása által.
Az Apostoli Hitvallás a tudósok szavajárásában csak a Régi
Római Hitvallásként emlegetett, kora harmadik századi írásra
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épül, és hosszát tekintve óriási elõrelépés a korábbi, meglehetõsen egyszerû, a Szentháromságról épphogy bizonyságot tevõ bemerítési szöveghez képest. Ez, noha szerzõje vonatkozásában
nem nevezhetõ apostolinak, tartalmi szempontból mindenféleképpen apostolinak mondható, mivel a keresztyén hit legalapvetõbb tanításait fogalmazza meg. A Régi Római Hitvallást latinul
írták, de volt egy régebbi, többé-kevésbé megegyezõ görög változat is. Az Apostoli Hitvallás a „hiszek” szóval kezdõdik, s ez eltér
a legtöbb késõbbi, egyházi zsinat által megfogalmazott hitvallástól, mivel azok általában többes szám elsõ személyben kezdõdnek
a „hiszünk” kifejezéssel.
A Niceai Hitvallás valószínûleg korábbi, Jeruzsálembõl és
Antiochiából származó hitvallások szövegére épül. Célja egyes
eretnek tanításokkal szemben az igaz hit megfogalmazása. Az elsõ ökumenikus zsinat (Nicea, 325) hitét fejezi ki, amelynek írásos
változatát – némileg kiegészítve – 381-ben a Konstantinápolyi Zsinat fogadta el, s e döntést megerõsítette a 451-es Khalcedoni Zsinat is. A hitvallás kiáll Isten egysége mellett, vallja, hogy a Fiú
minden tekintetben Isten, és állást foglal a Szentlélek istensége
mellett.
A Niceai Hitvallás a legökumenikusabb a hitvallások között,
mivel azt egyaránt elfogadják a keleti és a nyugati egyházakban.
Igaz, legyen bár akármennyire is ökumenikus, azért akad egy kis
különbség a Szentlélekkel kapcsolatos rész változatai között –
nem véletlen, hogy pont ebben a témában került kenyértörésre
sor a keleti és a nyugati egyházak között 1054-ben. A hitvallás latin verziója azt mondja, hogy a Szentlélek „az Atyától és a Fiútól
származik, míg a keleti egyház az eredeti görög szöveghez ragaszkodván azt vallja, hogy „az Atyától származik”. Ez a különbség még ma is nehézségeket okoz (lásd Ötödik fejezet 2. pont).
Az Atanáziai Hitvallást valamikor az ötödik század közepén
Spanyolországban vagy Franciaországban egy ágostoni tradíciókat valló ismeretlen szerzõ fogalmazta meg, és tanítási eszköz133

nek szánta. Késõbb hitvallási énekként hasznosították az istentiszteleteken. Világos és tömör megállapításokat tartalmaz a
Szentháromságról és Krisztus testté válásáról. Nem olyan széles
körben elterjedt, mint az Apostoli és a Niceai Hitvallás.
Bizalommal fordulhatunk a hitvallások tanításához, mivel
azok a keresztyénség legalapvetõbb igazságait közlik velünk az
újszövetségi korból. Méltóságteljes folyamként hömpölyögnek az
apostoli kijelentések az Úr Jézus Krisztus életének és tanításának
forrásaiból kiindulva.

Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy)
„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában,
a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt
és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten
jobbján; onnan jön el ítélni élõket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.“
(Ökomenikus szöveg)

A Niceai Hitvallás
HISZEK egy mindenható Atya Istenben, mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak teremtõjében.
Hiszek az Úr Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki
az Atyától született minden idõk elõtt, világosságból való világosság, igaz Istenbõl való igaz Isten; született, nem teremtetett; egylényû az Atyával; aki által lett a mindenség;
aki értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért szállt alá a
mennyekbõl és öltött testet a Szentlélekbõl és szûz Máriából, és
emberré lett, megfeszíttetett értünk Pontius Pilátus alatt. Szenve134

dett, eltemették és a harmadik nap feltámadt az írások szerint.
Felment a mennyekbe, és az Atya jobbja felõl ült, és ismét el fog
jönni dicsõséggel, ítélni élõket és holtakat: az Õ országának nem
lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, a megelevenítõ Úrban, aki az Atyától
és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk
és együtt dicsõítünk, aki a próféták által szólt hozzánk.
Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallok
egy keresztséget a bûnök bocsánatára, várom holtak feltámadását és a jövendõbeli örök életet. Ámen.

Az Athanasius-féle hitvallás
AKI idvezülni akar: mindenekelõtt szükséges, hogy megtartsa az
egyetemes hitet: amelyet ha valaki épen és sértetlenül meg nem
tart: kétség nélkül örökre elvész.
Az egyetemes hit pedig ez: hogy tiszteljünk egy Istent háromságban és háromságot az egységben; sem össze nem elegyítve a
személyeket: sem külön nem választva a lényeget. Mert más az
Atya személye, más a Fiúé; más a Szentléleké, de az Atyának és a
Fiúnak és a Szentléleknek egy az istensége: egyenlõ a dicsõsége,
egyaránt örök a felsége.
Amilyen az Atya: olyan a Fiú: olyan a Szentlélek (is). Teremtetlen az Atya: teremtetlen a Fiú: teremtetlen a Szentlélek (is). Végetlen az Atya: végetlen a Fiú: végetlen a Szentlélek (is). Örökkévaló az Atya: örökkévaló a Fiú: örökkévaló a Szentlélek (is). És
mégis nem három örökkévaló: hanem egy örökkévaló. Amiképpen nem három teremtetlen: sem nem három végetlen: hanem
egy teremtetlen: és egy végetlen. Éppen így mindenható az Atya:
mindenható a Fiú: mindenható a Szentlélek (is). És mégis nem három mindenható: hanem egy mindenható.
Ezenképpen Isten az Atya: Isten a Fiú: Isten a Szentlélek (is).
És mégis nem három Isten: hanem egy Isten. Ezenképpen Úr az
Atya: Úr a Fiú: Úr a Szentlélek (is). És mégis nem három az Úr,
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hanem egy az Úr. Mert valamint a keresztyén igazság kötelez
minket arra, hogy egyenként mindenik személyt Istennek és Úrnak valljuk: úgy az egyetemes vallás megtiltja nekünk, hogy három Istenrõl vagy (három) Úrról beszéljünk.
Az Atya senkitõl nem lett: sem nem teremtetett: sem nem
született. A Fiú egyedül az Atyától van: nem lett, nem teremtetett: hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól van: nem
lett, sem nem teremtetett, sem nem született: hanem származik.
Egy tehát az Atya, nem három az Atya: egy a Fiú, nem három a
Fiú: egy a Szentlélek, nem három a Szentlélek. És ebben a háromságban semmi sincs elõbb való, vagy utóbb való: semmi sincs nagyobb vagy kisebb. Hanem mind a három személy együttörökkévaló és együttegyenlõ.
Úgy, hogy mindenben, amint már fentebb mondottuk: tisztelni kell mind az egységet a háromságban, mind a háromságot az
egységben. Annakokáért, aki idvezülni akar, ezenképpen értsen a
Szentháromságról.
De szükséges az örök idvességre: hogy a mi Urunk Jézus
Krisztus megtestesülését is hûségesen higgye. Annakokáért az az
igaz hit, hogy higgyük és valljuk: miszerint a mi Urunk Jézus
Krisztus, Istennek Fia (egyenlõen) Isten és ember;
Isten, aki az Atya lényébõl örök idõ elõtt született: és ember,
aki anya lényegébõl idõben született. Tökéletes Isten: tökéletes
ember, aki értelmes lélekbõl és emberi testbõl áll. Egyenlõ az
Atyával istenség szerint: kisebb az Atyánál emberiség szerint.
Aki noha Isten és ember, mindazáltal nem kettõ, hanem egy
Krisztus. Egy pediglen nem az istenségnek testbe való átváltozása által: hanem emberi voltának Istenbe való felvétele által. Teljességgel egy; nem a lényeg összeelegyedése: hanem a személy egysége szerint. Mert valamint az értelmes lélek és a test egy ember:
úgy az egy Krisztus Isten is, ember is.
Aki szenvedett a mi idvességünkért: alászállott a poklokra:
harmad napon halottaiból feltámadott. Felment a mennyekbe: ül
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a (mindenható) Atya (Isten) jobbján, ahonnan eljövendõ ítélni élõket és holtakat. Az Õ eljövetelekor minden ember feltámad a maga testével; és számot ad kiki az õ tulajdon cselekedeteirõl. És
akik jót cselekedtek, bemennek az örök életre; akik pedig gonoszt, az örök tûzre.
Ez az egyetemes hit: amelyet aki hûségesen és erõsen nem
hisz, nem idvezülhet.
Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ahogyan a
kezdetekben volt, úgy van most is, és úgy lesz mindörökké; soha
el nem múló világ. Ámen.
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12. Függelék
A Tizenegy Hittétel forrásai
Az évszázadok során, miután megszülettek a történelmi hitvallások, további – hasonló jellegû – kijelentések is napvilágot láttak,
amelyeket különbözõ felekezetek fogalmaztak meg. Az elõzõ fejezetben ismertetett történelmi hitvallásokkal kombinálva az
újabb írások rámutatnak az adott felekezetre jellemzõ, hangsúlyos tanításbeli meggyõzõdésekre. Példa erre a Westminsteri Hitvallás, amely mind a mai napig a végsõ tekintély a Presbiteriánus
Egyházban, vagy az Ágostai Hitvallás, amely a reformáció idejétõl kezdve rögzíti az evangélikus hit legfõbb tanait.
Az Üdvhadsereg hittételei hasonló funkciót töltenek be. Jóllehet eredetükrõl sehol sem esik szó, gyökereik egyértelmûen a
wesleyanus tradíciókra vezethetõk vissza. Maguk a hittételek
megdöbbentõen hasonlítanak – mind megfogalmazásukban,
mind pedig tartalmukban – a Metodista New Connexion hittételeihez, amelyeket legalább 1838-ig vissza lehet „nyomozni”.
William Booth a New Connexion felszentelt szolgálója volt – ezen
irányzat alapítói pedig azt tartották, hogy hittételeik egyenesen
a „metodizmusból, Mr. Wesley tanításából fakadnak”. A Mozgalom 1865-ös megszületésekor William Booth hét hittételt „mentett
át”. Ehhez 1870-ben további hármat adtak, és az utolsó, jelenlegi
sorrendjét tekintve a 10-es, 1876-ban került a többi mellé. Viszont
valamennyi hittételt vissza lehet vezetni a New Connexion dokumentumaiig. Kisebb szerkesztõi változtatásoktól eltekintve (melyek többsége csak az írásjeleket érinti) ezek a hittételek alkotják
az 1980-as „Üdvhadsereg Törvény” egyes számú jegyzékét.
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Hitvallásunk tehát John Wesley tanításából és a 18–19-ik századi evangéliumi megújulásból fakad. S habár meglehetõsen sûrû
levelezés folyt a 19-ik századi evangéliumi keresztyének között –
amit az Evangéliumi Alliansz 1846-os nyolc pontja is jelez –, az
Üdvhadsereg hittételeinek meghatározó jegyei a metodizmusból
származnak. Az újjáteremtés és a megszentelõdés iránti elkötelezettségünk, meggyõzõdésünk arról, hogy az evangélium ajtaja
mindenki elõtt nyitva áll és az emberiség szabad akaratával való
törõdésünk mind-mind innen eredeztethetõ.
A Metodista New Connexion hittételei (1838) az alábbiakban
olvashatók:

A Metodista New Connexion hittételei (1838)
1. Hisszük, hogy az Isten egy. Végtelenül tökéletes, Õ minden
létezõ Teremtõje, Megõrzõje és Uralkodója.
2. Hisszük, hogy Isten ihlette az Ó- és Újszövetség írásait, és
hogy ezek alkotják a hit és az életgyakorlat szabályait.
3. Hisszük, hogy Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és
Szentlélek. Lényegét tekintve oszthatatlan; az Atya, a Fiú és a
Szentlélek mind hatalomban, mind pedig dicsõségben egyenlõ.
4. Hisszük, hogy Jézus Krisztus személyében egyesült az isteni
és az emberi természet, ezért Jézus igazán és teljes mértékben
Isten és igazán és teljes mértékben ember.
5. Hisszük, hogy Isten az embert igazságosságban és igaz
szentségben teremtette, de engedetlensége folytán Ádám elvesztette természete tisztaságát és boldogságát. Ennek következményeként minden utódára romlottságot és bûnt
örökített.
6. Hisszük, hogy Jézus Krisztus engesztelõ áldozattá lett az
egész világ bûneiért, feltámadt a halálból és mindörökké él,
hogy közbenjárjon értünk.
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7. Hisszük, hogy az Istenhez való megtérés és Urunkban, Jézus
Krisztusban való hit szükséges az üdvösséghez.
8. Hisszük, hogy kegyelembõl, hit által van a megigazulás, és
hogy aki hisz, annak errõl belsõ bizonyossága van; valamint
hogy kiváltságunk a teljes megszentelõdés a mi Urunk Jézus
Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.
9. Hisszük, hogy az ember üdvössége Istentõl van, míg a kárhozatra saját magától jut. Valamint hisszük azt is, hogy az Evangélium üdvtervében az emberek racionális, felelõsségre vonható teremtményekként szerepelnek; s hogy „Isten az, aki
munkálja bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az Õ
tetszésének megfelelõen”, és hogy „félelemmel és rettegéssel” kell kimunkálnunk üdvösségünket.
10. Hisszük, hogy az ember akár végérvényesen is kieshet a kegyelembõl.
11. Hisszük, hogy a lélek halhatatlan, és a halál után rögtön belép a boldogság vagy a nyomorúság állapotába.
12. Hisszük a test feltámadását – az utolsó nap általános ítéletét
– az igazak örökké tartó boldogságát – és a gonoszok véget
nem érõ büntetését.
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13. Függelék
A Lausanne-i Szövetség
Bevezetés
A Lausanne-i Szövetséget az 1974-ben megtartott Kongresszus a
Világ-evangélizációért fogalmazta meg a svájci Lausanne-ban. A
világ 150 országának 2700 küldötte dicsérte Istent megváltásáért,
és örvendezett abban az evangéliumi közösségben, amelyet az Úr
nagy küldetésének való engedelmességben találtak meg: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve
õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva
õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek”
(Máté 28, 19-20).
A Lausanne-i Szövetség elfogadása a teológiai egyetértést jelentette az evangéliumi keresztyének között az evangelizáció
alapjait és jellegét illetõen. Mivel az alkalomra összegyûlt evangéliumi hívõk felfogása az országok, kultúrák, felekezetek, teológiai álláspontok és programbeli hangsúlyok tekintetében roppant
sokszínû volt, a konszenzus elérését sokan tartották vízválasztónak a huszadik századi evangéliumi közösségben.
A Lausanne-i Szövetség aztán több hasonló összejövetel elindítója lett. 1982-ben egy késõbbi nagyobb konferencián hat kontinens ötven evangéliumi vezetõje gyûlt össze az USA-beli
Michigan állambeli Grand Rapids-ben, hogy meghúzzák az evangelizáció és a társadalmi felelõsség közötti érzékeny határvonalat.
A tárgyaláson a Lausanne-i Szövetség ötös cikkelyét vették górcsõ alá, amely a „Keresztyének társadalmi felelõssége” címszót
viselte.
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A Lausanne-i Szövetség másik „oldala” a Lausanne II. elnevezésû konferencián teljesedett ki 1989-ben, amikor 170 ország 3000
küldötte gyûlt össze a Fülöp-szigeteki Manilában, hogy megvitassák az alábbi témát: „Hívjuk a teljes egyházat, hogy vigye el a
teljes evangéliumot a teljes világnak”. A konferencia eredményeként megszületett a Manilai Kiáltvány, amelyet az Üdvhadsereg is
elfogadott és beépített a Vision (látás) 2000 nevû, az 1990-es évek
irányvonalát meghatározó dokumentumába.
Talán elhamarkodott lenne a Lausanne-i Szövetséget a szó
klasszikus értelmében „hitvallásnak” nevezni. Az üdvösség története jelen függelékében helyet adtunk neki, mivel szervesen kapcsolódik könyvünk lényegéhez. Megvan benne a lehetõség arra,
hogy olyan hitvallás alapját teremtse meg, amely evangéliumi keresztyének közös erõfeszítésébõl születhet, feltéve, ha a résztvevõk együttes erõvel törekszenek arra, hogy saját korukban az
egyre nehezebb körülmények között is megfelelõen közvetítsék
Az üdvösség történetét, megnyerve a világot Krisztus számára.

A szövetség
Hallja meg a világ Isten hangját!
Bevezetés
Mi, Jézus Krisztus Egyházának több mint 150 országból összegyûlt tagjai, a Lausanne-i Nemzetközi Világ-Evangélizációs Kongresszus résztvevõi dicsérjük Istent nagyszerû szabadításáért, és
örvendezünk abban a közösségben, amelyet nekünk önmagával
és egymással adott. Mélyen felkavar bennünket mindaz, amit Isten jelen korunkban visz véghez. Kudarcainkat látva bûnbánattal
telik meg szívünk, és az evangélizáció befejezetlen feladata munkára sarkall minket. Hisszük, hogy az evangélium Isten örömhíre az egész világ számára. Eltökéltük, hogy az Õ kegyelmébõl engedelmeskedünk Krisztus parancsának, hirdetjük üzenetét minden embernek, és tanítvánnyá teszünk minden népet. Ezért írás142

ban is meg kívánjuk erõsíteni hitünket és elhatározásunkat, és
nyilvánosságra kívánjuk hozni szövetségünket.
1. Isten célja
Megerõsítjük hitünket az egy örök Istenben, a világ Teremtõjében és Urában, Atya, Fiú, Szentlélekben, aki mindeneket akarata
és szándéka szerint irányít. Egy népet hív ki a világból a maga
számára, akiket visszaküld a világba, hogy szolgáiként és tanúiként országa kiterjesztésén, Krisztus testének a felépítésén és neve dicsõségén munkálkodjanak. Szégyenkezve valljuk meg, hogy
gyakran megtagadtuk elhívásunkat és küldetésünkben kudarcot
vallottunk, mivel vagy túlontúl hasonultunk a világhoz, vagy túlontúl visszavonultunk abból. Mégis, örvendezünk, mert az evangélium még ilyen földi edényekben is drága kincs. Most a Szentlélek erejében újra oda kívánjuk szánni magunkat e kincs megismertetésének feladatára.
2. A Biblia tekintélye és hatalma
Megerõsítjük, hogy a teljes ó- és újszövetségi Írás Istentõl ihletett, igaz, és tekintéllyel rendelkezik, mivel kizárólag ez Isten írott
kijelentése, mely hibátlan minden állításában. A hit és életgyakorlat egyetlen tévedhetetlen rendtartásának ismerjük el. Emellett
megerõsítjük, hogy Isten Igéjének hatalma van arra, hogy szándéka szerint elvezesse az embert az üdvösségre. A Biblia üzenete
minden emberhez egyaránt szól, mivel Isten Krisztusban és a
Szentírásban tett kijelentése soha nem változik. A Szentlélek ma
is szól rajta keresztül. Képes megvilágosítani Isten bármely kultúrában élõ Isten népének értelmét, hogy saját szemükkel friss
módon felismerjék az Ige igazságát. Az egész egyház számára ily
módon egyre többet jelent ki Isten bölcsességének a sokszínûségébõl.
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3. Krisztus egyedi és általános volta
Megerõsítjük, hogy kizárólag egy Üdvözítõ és csakis egy evangélium van, noha sokféle evangelizációs módszer lehetséges. Elismerjük, hogy mindenki rendelkezik némi Isten-ismerettel a természetben fellelhetõ általános kijelentés által. Azt azonban tagadjuk, hogy ezáltal üdvösségre lehet jutni, mivel az emberekben lévõ hamisság elnyomja az igazságot. Egyúttal Krisztushoz és az
evangéliumhoz méltatlannak minõsítjük, s ezért elvetjük a szinkretizmust és a párbeszéd mindazon fajtáját, amely azt sugallná,
hogy Krisztus egyformán szól minden valláson és ideológián keresztül. Jézus Krisztus az egyetlen Istenember, aki önmagát egyedüli váltságként adta a bûnösökért, ezért Õ az egyetlen közbenjáró Isten és az emberek között. Nincs más név, amely által üdvözülhetnénk. Minden ember elpusztulna a bûn miatt, ám Isten
mindenkit szeret, és nem akarja, hogy bárki is elvesszen; sõt, ellenkezõleg: azt kívánja, hogy mindenki megtérjen. Mégis, akik elutasítják Krisztust, azok az üdvösségben részesülés örömét is elutasítják, és önmagukat az Istentõl való örök elválasztottságra
kárhoztatják. Jézust a „világ Üdvöztõjeként” hirdetni nem annak
az erõsítgetését jelenti, hogy minden ember automatikusan –
vagy majd az idõk végén egyszer csak – üdvözül, még kevésbé
azt, hogy minden vallás üdvözít Krisztusban. Ehelyett azt jelenti,
hogy Istennek a bûnösök világa iránti szeretetét hirdetjük, és arra hívunk mindenkit, hogy fogadja Õt el Úrként és Üdvözítõként
a megtérés és a hit teljes bensõt átjáró személyes elkötelezettségével. Jézus Krisztus minden más név felett áll, és együtt várjuk
azt a napot, amikor minden térd meghajlik elõtte és minden
nyelv Úrnak vallja Õt.
4. Az evangelizáció jellege
Evangelizálni az örömhír hirdetését jelenti: Jézus Krisztus meghalt a bûneinkért és feltámadt a halálból az Írások szerint, valamint jelenleg is uralkodó Úrként felkínálja a bûnök bocsánatát és
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a Szentlélek szabadításának ajándékát mindazoknak, akik megtérnek és hisznek. Keresztyén jelenlétünk a világban nélkülözhetetlen az evangelizációhoz, csakúgy, mint a párbeszédnek az a fajtája, amelynek célja az, hogy együttérzõen meghallgassuk a másikat, és tényleg megértsük õt. Az evangelizáció azonban a történelmi, bibliai Krisztus Üdvözítõként és Úrként való hirdetését jelenti, amely azt is magába foglalja, hogy meg akarjuk gyõzni az
embereket arról, hogy jöjjenek Krisztushoz személyesen, és így
békéljenek meg Istennel. Az evangéliumi „hívó szó” kimondásakor nincs jogunk eltitkolni a tanítványság árát. Jézus ma is arra
hívja követõit, hogy megtagadják magukat, felvegyék keresztjüket és azonosuljanak az Õ újonnan nyert közösségével. Az evangelizáció eredményei közé tartozik a Krisztusnak való engedelmesség, egyházába való beépülés és a világ iránti felelõsségteljes
szolgálat.
5. A keresztyének társadalmi felelõssége
Megerõsítjük, hogy Isten egyszerre mindenek Teremtõje és Bírája. Mindnyájunknak osztoznunk kell tehát az emberi társadalomban megvalósulandó igazságosság és megbékélés iránti vágyában. Emellett – vele együtt – fel kell emelnünk szavunkat az emberek elnyomása ellen – történjen az bármilyen formában is. Mivel Isten minden embert saját képmására teremtett, ezért mindenki, fajtára, vallásra, bõrszínre, kultúrára, társadalmi osztályra,
nemre vagy korra való tekintet nélkül veleszületett emberi méltóságot hordoz, ami miatt tisztelni és szolgálni nem pedig kizsákmányolni kell. Ezért tehát itt és most bûnként valljuk meg hanyagságunkat és azt, amikor az evangelizációt és a szociális gondoskodást idõnként egymást kizáró tevékenységekként kezeltük.
S jóllehet az emberekkel való megbékélés nem jelenti az Istennel
való megbékélést, ahogyan a szociális tevékenykedés sem azonos
az evangelizációval vagy a politikai felszabadítás az üdvösséggel,
mindazonáltal megerõsítjük, hogy az evangelizáció és a társadal145

mi-politikai tevékenység egyaránt keresztyén kötelességeink közé tartoznak. Ugyanis mindkettõt az Istenrõl és az emberrõl vallott hittételek, a felebaráti szeretet és a Jézus Krisztusnak való
engedelmesség fényében kell megélnünk. Az üdvösség üzenete
magában foglalja az ítélet üzenetét is, amely az elidegenedés, elnyomás és diszkrimináció minden formája ellen szól. Ne féljünk
tehát elutasítani a gonoszságot és az jogtalanságot, bárhol történik is. Amikor az emberek befogadják Krisztust és újjászületnek
országába, akkor nemcsak bemutatniuk kell a menny igazságát,
hanem terjeszteniük is kell azt, méghozzá egy igazságtalan világban. Az általunk vallott üdvösségnek úgy kell bennünket átalakítania, hogy teljes egészében felvállaljuk személyes és társadalmi
felelõsségünket. A hit cselekedetek nélkül halott.
6. Az Egyház és az evangelizáció
Megerõsítjük, hogy Krisztus elküldi a világba megváltottait, ahogyan az Atya is elküldte Õt. A mi elhívásunk arra szól, hogy hasonló mélységben és áldozatokat vállalva hatoljunk be a világba.
Ki kell törnünk gyülekezeti gettóinkból és át kell itatnunk a nem
keresztyén társadalmat. Az áldozatos szolgálat egyházi missziójában az evangelizáció kapja a legfontosabb szerepet. A világ-evangelizációhoz a teljes egyház szükségeltetik, hogy elvigye a teljes
evangéliumot a teljes világnak. Az egyház áll Isten kozmikus tervének a középpontjában, és az egyház Isten választott eszköze az
evangélium terjesztésére. Igen ám, de az az egyház, amelyik a keresztet hirdeti, saját magán is hordoznia kell – átvitt értelemben
– a kereszt jelét. Botránykõvé, az evangélium kerékkötõjévé válik, ha elárulja az evangéliumot vagy nélkülözi az élõ hitet Istenben, az igazi emberszeretetet; netán megkérdõjelezhetõ támogatásai és pénzügyi tranzakciói tisztességessége. Az egyház sokkal
inkább Isten népének közössége, mintsem egy intézmény; éppen
ezért nem szabad azonosulnia egyetlen kulturális, társadalmi és
politikai rendszerrel vagy emberi ideológiával sem.
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7. Együttmûködés az evangelizációban
Megerõsítjük, hogy Isten szándéka az egyház nyilvánvaló egysége az igazságban. Ugyanakkor az evangelizáció munkája is összefogásra hív, mivel egységünk ugyanúgy megerõsíti bizonyságtételünket, ahogyan széthúzásunk aláássa a megbékélés evangéliumának üzenetét. Mindazonáltal azt is elismerjük, hogy a szervezeti egység sokféle formát ölthet, és nem feltétlenül segíti elõ az
evangelizációt. Mégis nekünk, akik ugyanazt a bibliai hitet valljuk, szorosra kell zárnunk sorainkat az egységben, s ennek meg
kell nyilvánulnia a közösségben, a munkában és a bizonyságtételben egyaránt. Megvalljuk, hogy néha bûnös egyénieskedés és fölösleges ismétlés miatt maradt bizonyságtételünk hatástalan.
Odaszánjuk magunkat arra, hogy mélyebb egységre törekedjünk
az igazságban, imádásban, szentségben és a misszióban. Sürgetjük a regionális és a gyakorlati együttmûködés fejlesztését az
egyházi misszió, a stratégiai tervezés, a kölcsönös bátorítás, valamint az erõforrás- és tapasztalat-megosztás elõmozdításáért.
8. Gyülekezetek partneri kapcsolatban az evangelizációért
Örvendezünk az új missziós korszak beköszöntén. A nyugati
missziók domináns szerepe egyre gyorsabb ütemben csökken. Isten a fiatalabb gyülekezetekbõl olyan új és nagyszerû erõforrást
alakít ki a világ-evangelizáció számára, amelyen keresztül bemutatja, hogy az evangelizáció felelõssége Krisztus egész testén
nyugszik. Ezért aztán minden gyülekezet tegye fel Istennek és
önmagának a kérdést, mit tegyen azért, hogy elérje saját környezetét, s egyszersmind misszionáriusokat is küldjön a világ más
részeire. Újra és újra vizsgáljuk felül missziós felelõsségünket és
szerepünket! Így egyre több gyülekezet lép majd partneri kapcsolatra, és egyre jobban kirajzolódik Krisztus egyházának határokat átívelõ egyetemleges jellege. Egyúttal hálát adunk Istennek
azokért a szervezetekért, amelyek a bibliafordítás, a teológiai
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képzés, a tömegkommunikáció, a keresztyén irodalom, az evangelizáció, a missziók, a gyülekezeti megújulás és egyéb speciális
területeken munkálkodnak. Ezek is folyamatosan vizsgálják magukat, hogy lemérhessék hatékonyságukat az egyház küldetésének részeként.
9. Az evangelizáció – sürgetõ feladat!
Több mint kétmilliárd-hétszázmillió ember (ami a teljes emberiség kétharmadát jelenti) vár még arra, hogy hirdessék neki az
evangéliumot. Szégyenkezünk azon, hogy ilyen sok emberrõl
megfeledkeztünk – ez állandó pírt hoz a mi és az egész egyház
arcára. Igaz viszont, hogy a világ sok pontján példa nélküli fogékonyság tapasztalható az Úr Jézus Krisztus iránt. Meggyõzõdésünk, hogy most jött el annak az ideje, hogy gyülekezetek és felekezetközi szervezetek buzgón imádkozzanak a még el nem ért
emberek üdvösségéért, és újult erõvel vessék bele magukat a
világ-evangelizációba. A külföldi misszionáriusok számának és a
befolyó pénz mennyiségének csökkentése idõnként megkerülhetetlen egy evangélizált országban ahhoz, hogy elõsegítse a helyi
egyház önállósodását, valamint hogy felszabaduljanak a források
a még el nem ért területeken végzendõ munkára. A misszionáriusoknak amúgy is szabadabban kellene mozogniuk – alázatos,
szolgálói lelkülettel – az öt kontinens között. Az legyen a cél,
hogy minden igénybe vehetõ eszközzel, a lehetõ leghamarabb,
mindenkinek megadasson a lehetõség, hogy hallhassa, megérthesse és befogadhassa az Örömhírt. Nem remélhetjük azonban,
hogy elérhetjük ezt a célt áldozatok nélkül. Mindannyiunkat
megdöbbent, hogy több millió ember él nyomorban, és felháborítónak tartjuk az ezt okozó igazságtalanságokat. Azok, akik közülünk jómódban élnek, kötelességüknek ismerik el és felvállalják
az egyszerû életmódot, hogy bõkezûbben tudják támogatni mind
a szociális, mind pedig az evangelizációs jellegû tevékenységeket.
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10. Evangelizáció és kultúra
Kreatív, úttörõ módszerekre van szükség a világ-evangelizációs
stratégiák kialakításához. Az eredmény – Isten segítségével –
Krisztusban mélyen gyökeredzõ, kultúrájukkal, társadalmi közegükkel szoros kapcsolatban álló gyülekezetek elterjedése lesz. A
kultúra, társadalmi közeg értékrendjét minden esetben a Szentírás fényében kell felülvizsgálni. Mivel az ember Isten teremtménye, kultúrája egy része is gazdag a szépségben és a jóságban.
Mivel azonban az ember bûnbe esett, kultúráját, értékrendjét is
beszennyezte a bûn, s így annak egyes szeletei démonizálódtak.
Az evangélium nem vélelmezi egyetlen kultúra kiválóbb voltát
sem egy másik felett, ám saját – az igazságon és az igazságosságon alapuló – mércéje alapján minden egyes kultúrát, társadalmi
közeget mérlegre tesz, és tökéletes erkölcsi törvényeibõl semmilyen közegben nem enged egy szemernyit sem. A missziók túlságosan gyakran egy idegen kultúra szokásait is exportáltak az
evangéliummal együtt, és a gyülekezeteket néha ez az új kulturális közeg szorosabb kötelékben tartja, mint a Szentírás. Krisztus evangélistáinak arra kell törekedniük, hogy (saját hitelességüket leszámítva) alázatosan megüresítsék magukat mindentõl,
mások szolgáivá legyenek, a gyülekezeteknek pedig törekedniük
kell a kultúra formálására és gazdagítására – s mindezt Isten dicsõségére.
11. Oktatás és vezetés
Megvalljuk, hogy idõnként abbéli igyekezetünkben, hogy gyülekezetünk növekedjen, elhanyagoltuk a gyülekezeti élet minõségét és elválasztottuk az evangelizációt a keresztyén utógondozástól. Azt is elismerjük, hogy némelyek misszióink közül túlságosan lassan készítették fel a helyi vezetõket jogos feladataik felvállalására és kevéssé bátorították õket erre. Mégis elkötelezettek
vagyunk azonban a helyi szolgálati alapelvek és gyakorlatok
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iránt, és arra vágyunk, hogy minden gyülekezetben olyan helyi
vezetõk tartsák kézben a gyeplõt, akik a vezetésben a keresztyén
stílust demonstrálják, vagyis nem uralkodnak, hanem szolgálnak. Felismerjük a teológiai képzés javításának óriási szükségességét, különösen, ami a gyülekezeti vezetõket illeti. Minden
országban és kultúrában szükség volna hatékony lelkipásztor- és
laikusképzõ programra, amely nemcsak hitbeli ismeretek tekintetében készíti fel a részvevõket, de megadja a tanítványképzésre, evangelizációra, utógondozásra és szolgálatra vonatkozó ismereteket, készségeket is. Az ilyen képzési programoknak nem
szabad valamilyen sztereotip, sablonos módszertanra épülniük,
hanem kreatív, helyi – de bibliai mércével mért – kezdeményezések alapján kell kidolgozni õket.
12. A lelki harc
Hisszük, hogy állandó lelki harcban állunk a gonoszság hatalmasságaival és erõivel, akik az egyház legyõzésére és a világ-evangelizáció tervének meghiúsítására törekednek. Tudjuk, magunkra
kell öltenünk Isten fegyverzetét, és az igazság és imádság lelki
fegyvereivel kell megvívnunk ezt a harcot. Látjuk ugyanis ellenségünk tevékenységét, nemcsak az egyházon kívül terjedõ hamis
ideológiákban, hanem a gyülekezeteken belül is, azokban a hamis
evangéliumokban, amelyek elferdítik a Szentírást és embereket
ültetnek Isten helyére. Éles szemmel és helyes ítélõképességgel
kell óvnunk a bibliai evangéliumot. Elismerjük, hogy mi magunk
sem vagyunk beoltva a világias gondolkodás és cselekvés ellen,
ami azt jelenti, hogy mi is vétkezhetünk ebben. Például, noha a
gyülekezet növekedése – mind a mennyiségi, mind pedig a lelki,
minõségi növekedés – jó és értékes dolog, mégis gyakran megfeledkezünk róla. Máskor csak azért, hogy biztosítsuk az evangéliumra való kedvezõ választ, elõfordul, hogy felvizezzük az üzenetet, vagy különféle nyomásgyakorlási technikákkal manipuláljuk
a hallgatókat. Idõnként túlzottan is a statisztikák körül forgunk,
150

sõt, néha tisztességtelenül használjuk fel azokat. Mindez világias.
Igaz, az egyháznak a világban kell élnie, de a világ ne kerüljön be
az egyházba.
13. Szabadság és üldöztetés
Minden kormány Istentõl kapott feladata, hogy biztosítsa a béke, a jogosság és a szabadság feltételeit, amelyek között az egyház engedelmeskedhet Istennek, szolgálhatja az Úr Krisztust, és
zavartalanul hirdetheti az evangéliumot. Ezért imádkozunk az
országok vezetõiért, és felhívjuk õket, hogy biztosítsák a gondolat és lelkiismeret szabadságát, valamint a vallásgyakorlás és igehirdetés szabadságát, amely egyrészt Isten akarata szerint való,
másrészt pedig az „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata” is
tartalmazza. Egyúttal kifejezzük mély együttérzésünket mindazok iránt, akiket jogtalanul tartanak fogva, és különösen azok
iránt, akik az Úr Jézusról tett tanúbizonyságuk miatt szenvednek.
Megígérjük, hogy imádkozni és tenni fogunk szabadságukért.
Ugyanakkor úgy döntünk, hogy sorsuk nem fog megfélemlíteni
minket. Isten segítségével mi is igyekszünk felszólalni a jogtalanság ellen, és hûségesek akarunk maradni az evangéliumhoz, bármilyen árat kell is ezért fizetnünk. Nem feledkezünk meg Jézus
figyelmeztetõ szavairól, amelyek szerint elkerülhetetlen az üldöztetés.
14. A Szentlélek ereje
Hiszünk a Szentlélek erejében. Isten azért küldte el a Lelket,
hogy bizonyságot tegyen a Fiúról. Az Õ bizonyságtétele nélkül
saját tanúságtételünk haszontalan. A bûnrõl való meggyõzés, a
hit Krisztusban, az újjászületés és a növekedés a keresztyén életben mind-mind az Õ munkája. Továbbá, a Szentlélek missziós Lélek, az evangelizációnak magától, spontán módon kell fakadnia a
Lélekkel teli gyülekezetben. A nem missziós lelkületû gyülekezet
önmagának mond ellent, és megszomorítja a Szentlelket. A világ151

evangelizáció csak akkor válik reális lehetõséggé, ha a Szentlélek
megújítja igazságban, bölcsességben, hitben, szentségben, szeretetben és erõben az egyházat. Ezért arra hívunk minden keresztyént, hogy imádkozzon Isten mindenható Lelkének meglátogatásáért, hogy egész népében megjelenjen minden gyümölcse, valamint hogy minden ajándéka gazdagítsa Krisztus testét. Csak
ekkor válik ugyanis a teljes egyház alkalmas eszközzé kezében
arra, hogy az egész föld meghallja az Úr hangját.
15. Krisztus második eljövetele
Hisszük, hogy Jézus Krisztus saját személyében és látható módon
fog visszatérni, hatalomban és dicsõségben, hogy beteljesítse az
üdvösséget és az ítéletet. Eljövetelének ígérete további lökést ad
evangelizációs munkánknak, mivel jól emlékszünk szavaira, hogy
visszatérte elõtt hirdetni kell az evangéliumot minden népnek.
Hisszük, hogy a Krisztus mennybemenetele és visszatérte közötti idõszakot Isten népének misszióval kell kitöltenie, s a keresztyének nem torpanhatnak meg a végcél elõtt. De jól emlékszünk
figyelmeztetõ szavaira is, miszerint hamis Krisztusok és hamis
próféták támadnak a végsõ Antikrisztus elõfutáraiként. Ezért aztán gõgös és elbizakodott álomnak minõsítjük és el is vetjük azt
az elképzelést, hogy emberek valaha is utópisztikus társadalmat
építhetnek fel a földön. Keresztyén meggyõzõdésünk, hogy Isten
tökéletesre építi országát, és buzgó várakozással várjuk „ama
napot“, az új eget és földet, ahol majd igazság lesz, és Isten örökké uralkodik. Mindeközben újra odaszánjuk magunkat Krisztus
és az emberek szolgálatára, és örömmel hatalma alá vetjük teljes
életünket.
Végezetül...
Hitünk és fenti fogadalmunk fényében ünnepélyesen szövetségre lépünk Istennel és egymással, hogy együtt imádkozzunk, ké152

szítsünk terveket és munkálkodjunk az egész világ evangelizációjáért. Másokat is hívunk a csatlakozásra. Isten segítsen minket
kegyelmébõl és az Õ dicsõségére, hogy hûségesek maradhassunk
ehhez a szövetséghez! Ámen, halleluja!
(Nemzetközi Világ-Evangelizációs Kongresszus, Lausanne,
Svájc, 1974 júliusa, minden jog fenntartva a Lausanne-i VilágEvangelizációs Bizottságnak, engedéllyel használva)
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A teológiai kifejezések szószedete
abbá:

Jézus idejébõl származó hétköznapi
arám szó, jelentése, „apa”. A lehetõ legmélyebb apa-gyermek kapcsolatra utal.

adopcianizmus:

Tévhit, hogy Jézus csupán ember volt, és
élete során választatott ki az Istenfiúságra (lásd 4. függelék).

apokrif iratok:

Jelentése: „elrejtett írások”. Ókori iratok, amelyek szentírási tekintélye vitatott (lásd 1. függelék).

apostoli:

Az apostolok idejébõl származó vagy az
õ tekintélyükkel bíró, esetleg az õ hagyományukra épülõ.

ariánizmus:

Korai eretnekség, amely lényegében Jézus Krisztus teljes istenségét tagadta
(lásd 4. függelék).

deizmus:

Hit Isten létezésében, egyszersmind tagadása annak, hogy Õ aktívan kijelenti
magát és bármilyen módon beavatkozik
a világ menetébe (lásd 3. függelék).

démoni:

Az ördöggel vagy gonosz természetfeletti erõkkel kapcsolatos.

doketizmus:

Eretnekség, amely lényegében tagadta
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Jézus Krisztus teljes emberi voltát (lásd
4. függelék).
dualizmus:
(dualista)

Hit abban, hogy két egyenrangú örökkévaló világ létezik – a egyik a jó, a másik
a gonosz.

ebionita hit:

Korai eretnekség, amely Jézust kizárólag
embernek tekintette, noha elismerte Istentõl kapott különleges ajándékait
(lásd 4. függelék).

engesztelés:

A helyes kapcsolat helyreállása Istennel,
a bûn okozta ellentét kiegyenlítése által.

eredendõ bûn:

A bûnre hajlás, ami a bûnbeesés következménye. A bukott emberi természet
velejárója.

eretnekség:
(eretnek)

Az alapvetõ keresztyén hittételektõl eltérõ hit.

harag:

Isten aktív ellenállása a gonoszság minden formájával szemben, szeretetének
másik oldala.

hit:

Engedelmes bizalom az élõ Isten iránt.

hitre jutás:

A Krisztushoz odafordulás cselekedete.
Ebben benne van az ember bûnbánata és
az üdvözítõ hit egyaránt.

hitvallás:

A hit közös megvallása, amely valamilyen elkötelezettséget fejez ki a hit iránt.

humanizmus:

Hit abban, hogy az emberiség önmagától is képes jobbá tenni a világot (humanista) erkölcsi fejlesztés és oktatás által.
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igazságosság:

Helyes kapcsolatban állni Istennel és az
emberekkel.

ihlet:

Szó szerinti jelentése: belégzés. A Szentléleknek az emberi értelemre, lélekre
vagy kreatív képességekre való ráhatása.

kánon:
(kánoni)

Szó szerinti jelentése: „vesszõ, mérõpálca”. A Biblia egyetemlegesen elfogadott
könyveire vonatkozik.

katolikus:

Görög szóból származik, jelentése
„egyetemes”. Az Egyház egészére utal,
nem pedig egy adott felekezetre.

kegyelem:

Isten állandó, kitartó jóakarata az erre
méltatlan emberiség iránt.

kijelentés:

Isten megismerteti magát a világgal.

megelõzõ kegyelem:

Isten munkája, amellyel felkészíti és segíti az Ige hallgatóját, hogy keresse Õt,
és üdvösségre jusson.

megigazulás:

Isten cselekedete, amikor az embereket
igaznak nyilvánítja önmaga elõtt, vagyis
elfogadja õket múltbeli bûneik ellenére.

megszentelõdés:

Az a pillanat és folyamat, melynek során
a keresztyén élete és jelleme krisztusivá
válik – a Szentlélek munkája által.

megtérés:

Irányváltoztatás. Elfordulás a bûntõl és
odafordulás Istenhez.

millennializmus:

Az utolsó idõkre vonatkozó meggyõzõdések. Elsõsorban hit abban, hogy Isten
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országa ezer éven át fog virágozni a földön (lásd 10. függelék).
mitológia:

Hagyományos világnézeteket és igazságokat elbeszélõ régi történetek. Gyakran
szólnak erkölcsi normákról és vallásos
szertartásokról is.

modalizmus:

Olyan Istennel kapcsolatos hamis tanítás, amelyik tagadja, hogy három jól
megkülönböztethetõ személy alkotja Istent. E vélekedés szerint minden egyes
személy ugyanannak az Istennek egy
más oldalaként vagy alakjaként, létmódjaként tûnik fel (lásd 3. függelék).

monoteizmus:

Egyistenhit

ortodoxia:

Szó szerinti jelentése: „a helyes tanítás”.
A keresztyén igazságot követõ hit.

panteizmus:

Hit abban, hogy minden élõlény isteni
dolog, ezért egyben az imádás tárgya is
(lásd 3. függelék).

parúzia:

Krisztus visszatérése dicsõségben, amelyet a második eljövetelnek is szoktak
hívni.

pluralizmus:
(pluralista)

Több nép- és vallási csoport együttélése
a társadalomban, vagy meggyõzõdés,
miszerint minden vallási nézet egyformán helyes értékek hordozója.

politeizmus:

Többistenhit (lásd 3. függelék).

predesztináció:

Egyes keresztyének azon meggyõzõdé157

se, hogy Isten eleve elrendelte (eldöntötte), ki fog üdvözülni.
pünkösd:

A zsidó peszah ünnepe, amit a Szentlélek elsõ, nagy kitöltetésétõl és a keresztyén egyház megalakulásától kezdve –
mivel az erre az idõpontra esett – a keresztyének is megünnepelnek.

romlottság:

Az eredendõ bûn hatalma alatt szenvedõ
emberiség romlott, eltorzult (teljes) természete.

Szentháromság:

Hit egy Istenben, aki egyszerre Atya,
Fiú, Szentlélek.

szentség:

Olyan keresztyén istentiszteleti cselekedet vagy szertartás, amely külsõ, látható
jelként fogható fel, de van mögöttes jelentése is (Tizedik fejezet; 9. függelék).

szinkretizmus:

Kísérlet arra, hogy egyesítsenek különbözõ és egymástól eltérõ vallási tanításokat, sok forrásból származó vallási elképzelések egyvelege.

szövetség:
(szövetségi)

Kötelezõ érvényû megállapodás két fél
között a Szentírásban. A könyvben elsõsorban az Isten által az embernek felkínált szövetségrõl van szó, amely szeretetet és hûséget ajánl fel a teljes odaszánásért cserébe.

triteizmus:

Hit abban, hogy a Szentháromság nem
egy Isten, hanem három.

újjáteremtés:

A Szentlélek megújító munkája, amely
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Isten kegyelmének elfogadásakor történik meg.
üdvbizonyosság:

Bizalom a saját, személyes üdvösség valóságában, amelyet a Szentlélek munkája
tett lehetõvé.

velünk született bûn:

Az eredendõ bûn hatalma alatt élõ emberiség romlott, természete eltorzult.
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