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Isten és mi

1. A Szentírás helyes olvasása

A század elején élt egy odaszánt életű ke-
resztény, Oswald Chambers. Magyarul 
is olvasható áhítatos könyveinek egyikét 
sokan elméletinek találják. Ez azért van, 
mert életüket nem szánták oda egészen az 
Úrnak. Összeállításunk kezdetén az ő gon-
dolataiból idézünk:

„Gyerekkorod óta ismered a Szentírást: ez 
megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy 
a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az 
üdvösségre.” (2Tim 3,15)

Megtanulom-e azt, hogyan kell helyesen 
használni Bibliámat? Ha a Mester szolgá-
latában használhatóvá kívánok válni, ak-
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kor otthonosan kell mozognom a Szentírás-
ban. Egyes keresztények csak válogatott 
versekkel dolgoznak, az Úr Jézus azonban 
folyamatos útmutatást kíván adni Igéjéből. 
A folyamatos tanítás formál tanítványt a 
hallgatóból.

Óvakodj attól, hogy megmaradj lelki 
„csecsemő-tápszeren”, azaz úgy olvasd a 
Bibliát, hogy eleve kész ismereteket akarj 
belőle meríteni. Nem, hanem olvasd úgy, 
hogy lelkednek tápláléka legyen. Haladj 
mindig előre, és ne hagyd abba! Akkor 
megnyílik jobb és bal kezed felől is az igaz-
ság, míg felfedezed: nincs olyan kérdés az 
emberi életben, amivel a Biblia ne foglal-
kozna.

De gondolj arra, hogy vannak olyan 
igazságok, amelyeket az Úr Jézus csak ak-

kor tud kijelenteni nekünk, ha jellemünk 
annyira megerősödött, hogy azt el is tudja 
hordozni. Isten igazságának ismerete és 
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jellemünk fejlődése kéz a kézben halad-

nak.

Az az élet, amit Isten beleplántál a ke-
resztény munkásba, Jézus Krisztus élete. 
Ő szüntelenül munkálja bennünk dicsősé-
ges gyakorlati jellemét.

2. A Lélek ajándékai és gyümölcsei

Az előbbi szakaszt szervesen egészítik ki 
az alábbi gondolatok: a kegyelmi ajándé-
kok nem zárják ki a Lélek gyümölcseit és 
viszont, hanem azért vannak, hogy egy-
mást kiegészítsék. Az ajándékok megte-
remtik a lehetőségét annak, hogy a jellem 
megmutatkozzék. A tökéletes példát Jézus 
személyében találjuk meg. Az Ő szeretettel 
teljes és szeretetre méltó lénye a kegyelmi 
ajándékok szüntelen alkalmazásában öl-
tött alakot. Csak így tudta kielégíteni az 
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emberek szükségleteit, akiknek szolgált. 
Csak így tudta kijelenteni nekik mennyei 
Atyja lényét, akiről bizonyságot tenni jött 
el e földre (Jn 14,9. 10).1

Arra kell törekednünk, hogy az Ő pél-
dáját kövessük. Minél jobban kifejlődnek 
bennünk a szeretet, a gondoskodás és az 
együttérzés tulajdonságai, amelyek Jézust 
jellemezték, annál inkább szükségünk lesz 
azokra a kegyelmi ajándékokra, amelyeket 
Ő is alkalmazott, hogy ezek a tulajdonsá-

gok gyakorlatilag is megnyilatkozzanak.
S minél jobban fel vagyunk szerelve 

ezekkel az ajándékokkal, annál nagyobb 
az esélyünk arra, hogy megdicsőítsük Is-
tent, a mi Atyánkat, ahogyan ezt Jézus is 
tette.
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3. Nincs szükségünk  
távoli gurukra

Nincs szükség távoli gurukat keresnünk 
vagy egzotikus álvallások után koslat-
nunk; csupán az kell, hogy Jézus kétezer 
éves tanítása megelevenedjen és hétköz-
napjainkban valósággá váljon. Ez a hit va-
lóban szabaddá tesz, mégpedig a koldulás 
kényszere, az önmagunktól való elidegene-
dés, agyátmosás és kritikai gondolkodási 
képességünk elvesztése nélkül.

„S én veletek vagyok mindennap, a világ 
végéig.” (Mt 28,20)

4. Világnézet helyett élő hitet!

Megvan rá az okunk, hogy a keresztény vi-

lágnézet kérdésében óvatosságot és tartóz-
kodást tanúsítsunk. Ezen a téren szinte 


