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Krisztus ítélőszéke 

 
Isten kegyelmének öröme és csodája, hogy Urunk életének és halálának teljes 

üdvözítő érdeme pusztán hit által lehet a miénk: „mert kegyelemből tartattatok meg hit 
által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne 
kérkedjék” (Ef 2:8). A bűnös ember cselekedetei oly messze vannak attól, hogy üdvözítsék 
őt, hogy éppenséggel meg kell térnie azokból: „megtérés a holt cselekedetekből” (Zsid 
6:1). Mert „Isten ingyen ajándéka” azt jelenti, hogy az adományozó nem fűz semmilyen 
követelést ahhoz, amit ad, ezért teljesen független a mi érdemünktől – „örök élet a mi 
Urunk Krisztus Jézusban” (Róm 6:23). Az egyszerű, alapvető hit üdvözítő hatását 
gyönyörűen fejezik ki Hooker1 megindító szavai: „Krisztus igazságosságot szerzett 
mindazoknak, akik Őbenne vannak; és Isten minket Krisztusban lát, mert hit által Őbelé 
helyeztettünk. Ezért, legyünk bár önmagunkban mindenestől bűnösek és igazság nélkül 
valók, Isten még arra az emberre is, aki önmagában istentelen, telve bűnnel és 
gonoszsággal, de miután Krisztusban találtatott hit által, és bűneit meggyűlölte a megtérés 
által, könyörületes szemmel tekint; eltörli a bűneit, úgy, hogy nem tulajdonítja neki azokat; 
elveszi az értük járó ítéletet, úgy, hogy megbocsátja azokat; és Krisztus Jézusban olyan 
tökéletesen igaznak fogadja el őt, mintha mindazt teljesítette volna, amit a törvény 
számára parancsol; sőt, tökéletesebben igaznak annál, mintha ő maga teljesítette volna 
az egész törvényt. Ilyenek vagyunk Istennek, az Atyának a szemében – Magában az Ő 
Fiában lát minket. Még ha az emberek ostobaságnak vagy bolondságnak tartják is, ez a 
mi bölcsességünk és vigasztalásunk; nem akarunk tudni mást ebben a világban, csak ezt, 
hogy az ember vétkezett, Isten pedig szenvedett; hogy Isten Önmagát tette az ember 
bűnévé, hogy az ember Isten igazságossága lehessen.”  

Így merítünk örök életet egyedül Isten Fiából. „Örök életet adott nékünk az Isten, 
és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az 
élet sincs meg abban” (1Jn 5:11). Az örök élet tehát mindig az egyszerű, üdvözítő hiten 
nyugszik, amely azonnali megújulást, Krisztusba való helyeztetést, a Szent Szellem 
bennünk való lakozását és romolhatatlan életet eredményez. „Aki hisz a Fiúban, örök 
élete van” (Jn 3:16). 

 

Jutalom 

 
 Isten Igéjének felszínesebb tanulmányozása is felfedi azonban, hogy a hitre jutás 
pillanata után új távlatok nyílnak a megmentett lélek számára: ha ugyanis az életet hit által 
kapjuk, akkor a jutalmat a hit utáni cselekedetek következményeként. Mert a Szentírás 
minden egyes megmentett lelket versenyfutóhoz, küzdő ökölvívóhoz, harcoló katonához, 
magvető földműveshez, építkező kőműveshez, menekülő szökevényhez, rohamra induló 
ostromlóhoz hasonlít; mindez a fáradhatatlan intenzitás pedig egyetlen alapvető 
kijelentésen nyugszik: „hogy Isten létezik, és Ő megjutalmaz” (Zsid 11:6). 
 „Sok hívő szemei még vakok a jutalom eme titkának meglátására, ami pedig nyílt 
titok az Igében. Az igazságosság, amely által belépünk, nekünk tulajdoníttatott hit által; 
de miután hit által beléptünk, cselekedeteink határozzák meg relatív helyzetünket, 

                                                           
1 Richard Hooker (1554-1600) – befolyásos anglikán teológus. Learned Discourse of Justification című 

munkájában a hitből való megigazulás védelmében fejti ki álláspontját. – (ford. megj.) 
 



helyünket, jutalmunkat” (Dr. A.T. Pierson2). Kálvin, aki ezt az igazságot csak homályosan 
látta, egy mondatban megfogalmazta a Szentírás jutalomról szóló tanítását: „Nincs 
ellentmondás abban, ha azt mondjuk, Isten megjutalmazza a jó cselekedeteket, ha 
megértjük, hogy mindamellett az ember az örök életet ingyen kapja.” 
 Afelől sincs kétség, hogy ez az igazság Isten gyülekezetének szól. „Íme, hamar 
eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő 
cselekedete lesz” (Jel 22:12). Kinek mondja ezt az Úr? „Én, Jézus küldöttem az én 
angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek, a gyülekezeteknek” (16. vers). 
Ahogyan Dr. A. J. Gordon3 mondja, „gyakran épp úgy, ahogy a legalista elveti azt a 
tanítást, mely szerint a jócselekedeteink nem járulnak hozzá bűnbocsánatunkhoz, úgy az 
evangéliumi hívő azt a gondolatot utasítja el, hogy azok megjutalmazásunk bármilyen 
alapját képezhetnék.” Pál viszont azt mondja: „A plántáló pedig és az öntöző egyek – 
helyzetükben és a megváltásban – de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája 
szerint” (1Kor 3:8) – így tartja egyensúlyban a megjutalmazás két oldalát. „Ti szolgák, szót 
fogadjatok:4 (…) tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr 
Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi 
igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás” (Kol 3:24-25). Olyan igazság ez 
tehát, amely bennünket érint. Dr. Eadie5 szavaival: „A jutalmazás keresztyén tanát 
legtöbbször figyelmen kívül hagyják, vagy éppen tévesnek tartják, mintha nem lenne 
tökéletesen összeegyeztethető a mennyei dicsőség ingyen ajándékával.” 
 A jutalommal kapcsolatos minden értelmezési nehézség eltűnik azonban, amikor 
megvizsgáljuk, hogy mi az, amit Isten megjutalmaz; és legfőképpen megértjük, hogy Isten 
jutalmazása alapvetően az Őhozzá való hasonlatosságon és az istenfélő életvitelen 
nyugszik. „Szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek velük, és adjatok kölcsönt, semmit 
érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: 
mert Ő jól tévő a háládatlanokkal és gonoszokkal” (Lk 6:35). Itt a jutalom a mennyei 
Atyához mind jellemben, mind életvitelben való hasonlóságtól függ. A titkon való imádság 
is jutalmat fog nyerni: „Imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon 
néz, megfizet néked nyilván” (Mt 6:6). Nem csak meghallgatást nyer az ima, hanem 
jutalom is jár érte! Továbbá, egymáshoz való szívbéli viszonyulásunk is hozzájárul ahhoz, 
hogy az Úr számunkra kedvező ítéletet hozzon: „Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok; 
megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik” (Lk 6:37). A saját életünk adja Krisztus 
szájába a felettünk kimondott ítélet szavait: mi alkotjuk meg szolgákként a saját 
ítéletünket. Mert a jóság és a dicsőség nem más, mint egy egésznek a két fele: a jóság a 
dicsőség szenvedő oldala, a dicsőség pedig a jóság fényes oldala. 
 Minden elvégzett munka, jócselekedet is megkapja tehát megfelelő jutalmát. „Aki 
pedig csak egyetlen pohár friss vizet – a legcsekélyebb ajándék – ad inni egynek e 
kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja 
elveszteni jutalmát” (Mt 10:42, ÚF). Mert mi a jutalom? „Annak pedig, aki munkálkodik, a 
jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint” (Róm 4:4): Isten az Ő 
kegyelméből gyönyörködik abban, hogy jótetszésének kézzelfogható és egyenértékű 
bizonyítékát adja a szolgálatok jutalmaként; s ennek mértéke pontosan ki lesz szabva. 
„Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az 
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Adoniram Judson Gordon, C.H. Spurgeon – akit a Metropolitan Tabernacle szószékén követett – és 
C.I. Scofield barátja volt. – (ford. megj.) 
3 * Adoniram Judson Gordon (1836-1895) – amerikai baptista lelkipásztor – (ford. megj.) 
4 Helyhiány miatt nincs lehetőség a teljes idézet közlésére; de talán nem is baj, ha az olvasó saját maga 

(bizonyos értelemben) kénytelen ellenőrizni és tanulmányozni mind a szöveget, mind a 
szövegkörnyezetet. Azt fogja látni, hogy a rövidítés nem ront a szöveg értelmén. – (szerző megj.) 
5 John Eadie (1810-1876) – bibliatudós, skót presbiteriánus lelkész, tagja volt annak a bizottságnak, 

amely megalkotta az angol King James Biblia átdolgozott változatát (Revised Version) – (ford. megj.) 



igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi; (Mt 10:41): „mert amit csak vet az ember, 
azt aratja is” (Gal 6:7). 
 Mindenek közül azonban a legfontosabb igazság, hogy Isten leginkább a szolgálat 
mögött rejlő miértet jutalmazza. „Ügyeljetek arra, hogy igazságos [tetteiteket] – az 
önmagában valóban jó magatartást – ne az emberek előtt műveljétek, hogy azok 
nézzenek titeket. Ha mégis azt teszitek, nem kaptok jutalmat mennybéli Atyátoktól.” (Mt 
6:1, CSIA). Az indíték tehát döntő fontosságú. „[Az Úr] majd megvilágítja a sötétség titkait, 
és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a 
dicséretet” (1Kor 4:5, ÚF). Isten az üdvösséget nem érdem szerint adja, a dicséretet 
viszont mindig ki kell érdemelni. A felmagasztalás az eljövendő korszakban fordítottan 
arányos a szolgálat alázatosságával a jelenlegiben: „Hanem, aki nagy akar lenni 
közöttetek, az legyen a ti szolgátok; és aki közületek első akar lenni, mindenkinek 
rabszolgája legyen” (Mk 10:43). A nagyságért szolgálatot, az elsőségért rabszolgaságot 
kell vállalni. 
 Isten jutalmat tart fenn minden Krisztusért viselt szenvedésért is: „Boldogok 
lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és 
kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért. Örüljetek azon a napon és 
örvendezzetek; mert íme, a ti jutalmatok bőséges a mennyben” (Lk 6:22-23). A szenvedés 
rendszerint biztosítja az indíték tisztaságát; s az Úr az emberektől való félelmet nemcsak 
még nagyobb istenfélelemmel ellensúlyozza (Jel 2:11;16), hanem jutalmának még 
nagyobb mértékével is. „Minden előre sejtetett jutalom olyan értékkel bír, melyet itt a 
jelenben felfogni sem tudunk, és egyedül csak az ítélőszék előtt tudunk majd igazán 
értékelni” (J. H. Lowe). Mózes „Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta 
Krisztus gyalázatát: mert a megjutalmazásra tekintett” (Zsid 11:26). Az, aki az emberek 
közül leginkább ismerte a jutalom értékét, és aki talán Urunk után a legdrágább árat fizette 
érte, azt mondta, „De egyet cselekszem” (Fil 3:14). Mert a jutalom nem más, mint Isten 
jótetszésének kézzelfogható kifejezése, és mi annál inkább sem tagadhatjuk meg Tőle 
jótetszése kifejezésének az örömét, mert akkor egyúttal önmagunk számára is 
lemondanánk a jutalomról. Aki megveti a trónt, azt veti meg, Aki a trónt adja. Urunknak a 
farizeusokhoz intézett egyik feddése az volt, hogy „azt a dicsőséget, amely az egy Istentől 
van, nem keresik” (Jn 5:44). 
 A jutalom tehát nem csak önmagában helyes indíték, hanem olyan motiváció, 
amelyre Urunk és apostolai gyakran és konkrétan hivatkoznak: pl. Krisztus (Mt 6:1), Pál 
(1Kor 9:24), Péter (1Pt 1:17), Jakab (Jak 1:12), és János (2Jn 8). „Részemről úgy vélem 
– mondja Dr. Alexander Maclaren6, – hogy rettenetesen szenvedünk a keresztyén igazság 
ezen oldalának elhanyagolása miatt. Nem gondoljuk-e vajon, micsoda változás lenne a 
számunkra, ha valóban elhinnénk és gondolatainkban hordoznánk annak borzongató 
tudatát, hogy a jelennek minden cselekedete feljegyzésre kerül, és odaát számítani fog?” 
Egy bibliai konkordanciából azonnal kiderül, hogy a jutalmat senki sem hangsúlyozta 
jobban, mint Maga Isten Fia, Aki a lélek teremtőjeként a legjobban tudja, hogy az embernél 
milyen ösztönzést bölcs és helyes alkalmazni. 
 Ne feledjünk három fontos tényezőt: 

1. hogy Sádók, a szadduceus irányzat alapítója, hitetlenségének útját a jutalmazás 
tanának tagadásával kezdte; 

2. hogy teljesen ez az alapelv érvényesült Urunk életében is, „aki az előtte levő 
örömért, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett” (Zsid 12:2); 

3. s továbbá, hogy egyetlen bölcs tanítvány sem engedheti meg magának, hogy 
figyelmen kívül hagyja a Szentírásnak ilyen nagy részét, vagy elvessen egy ilyen 
hatalmas, szentségre ösztönző erőt. Ennek az igazságnak az ítélőszéknél való 
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Kétszer volt a Brit Baptista Szövetség elnöke, egyszer pedig a Baptista Világ Kongresszus elnöke. – 
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felismerése már túl késő lesz. Minden mag, amelyet elvetünk a földbe – minden 
gondolat, szó és tett – Istenben raktározódik el, és egy napon örömteli vagy éppen 
szomorú aratásra fog kikelni: ahogyan vetettünk, amit vetettünk, amennyit 
vetettünk, és amiért vetettünk. Ezért tehát „vigyázzatok magatokra, hogy el ne 
veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk” (2Jn 8).   

 

A vér és a kovász 

 
Rendkívüli világosságú és szépségű ószövetségi előkép tárja elénk Isten kettős 

igazságát már a megváltás hajnalán. Azt mondják, egy zoológus egy adott állatfaj 
egyetlen csontjából képes rekonstruálni az egész állat teljes anatómiáját – azaz egyetlen 
biztos elem elég a teljes szimbólum megértéséhez. A vérben és a kovászban – hogy 
minden kétséget kizárjon –, a Szent Szellem három, egyértelmű nyomravezető jelet adott. 
„A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk – tehát a bárány vére 
Krisztus vérét jelképezi –, azért ne régi kovásszal ünnepeljünk – ez a gyülekezeti korszak, 
az első és a második eljövetel közötti „hét nap”, a kovásztalan kenyerek ünnepének 
megfelelője –, ne régi kovásszal, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával – a 
kovász tehát a bűn –, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában” (1Kor 5,7-
8). Más szimbólum nem is lehetne ennél világosabb. 
 Isten első parancsa az volt, hogy az emberek a vérből kenjenek a házakra. „És 
vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt – a bárányt – megeszik, hintsenek 
a két ajtófélre és a szemöldökfára” (2Móz 12:7). A pusztító angyal minden házat 
megvizsgált, mert minden házban bűnösök voltak; de leengedte a kardját, és elhaladt, 
amikor meglátta a vért. „Amikor meglátom a vért, elmegyek mellettetek.” Miért? Mert a 
halál már átlépte a ház küszöbét; a bárány meghalt az elsőszülött helyett. Minden más 
házba viszont bement az angyal. Abban a pillanatban, amikor Krisztus vére a lelkem és 
Isten közé kerül, akkor a lelkem számára ez a „hónapok között az első” (2Móz 12:2) – ez 
az újjászületés, az új és isteni élet kezdete. Abban a pillanatban, amikor tudatosan 
magamévá teszem a Golgotát, szellemi értelemben magam mögött hagyom a világot, és 
elindulok a hazavezető úton Istenhez. „Ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege 
kijöve Egyiptomnak földéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kihozta őket 
Egyiptom földéről” (2Móz 12:41-42). A zarándok élete azzal kezdődik, hogy a vér alá jön. 
 Isten második parancsa az volt, hogy tisztítsák ki a kovászt a házaikból. „Hét napig 
egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon – vagyis a megtérés pillanatától kezdve 
– takarítsátok el a kovászt házaitokból” (2Móz 12:15). Izrael a zarándokéletet elegendő 
kovásztalan tésztával kezdte, amely teljes hét napon át kitartott; a régi, kovászos tésztát 
– minden fellelhető bűnt – Egyiptomban kellett hagyni. Isten ezt annyira fontosnak tartja, 
hogy kilencszer parancsolja meg a kovász kitakarítását. Pál apostol hasonlóképpen 
figyelmeztet: „Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek. Hát nem 
tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi 
kovászt” (1Kor 5:1, 6-7, ÚF). 
 Isten kettős igazságát itt teljesen nyíltan fejezi ki a Szentírás. A vér felvétele – 
megigazulás; a kovász kitakarítása – megszentelődés; a vér magunkra vétele – Krisztus 
munkája értünk; a kovász kitakarítása – a Szellem munkája bennünk. Figyeljük meg! Nem 
azt parancsolja, hogy azelőtt takarítsuk ki a kovászt, mielőtt a vért önmagunkra 
alkalmaznánk. Igaz, a bárányt kovásztalan kenyérrel kellett megenni (8. vers); a szívnek 
Krisztus elfogadásával minden bűntől el kell fordulnia, de nem kell megpróbálni 
kitakarítani a kovászt a házból azelőtt, hogy Isten a vért meglátná rajta! 
 
Amint vagyok, csak úgy jövök, 
Nem az erőm, de szent erőd, 



A véred mos le minden bűnt, 
Isten Báránya, ím jövök!7 

 
„Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag 
ellen őáltala” (Róm 5:9). 

A megigazulás bevégzett munkáját azonnal követi a megszentelődés kiegészítő 
munkája. Csak amikor a vér az ajtón van, akkor van erőnk ahhoz, hogy kitakarítsuk a 
kovászt. „Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket – a kovász 
kitakarítását –, mert Isten az, aki munkálja bennetek” (Fil 2:12) – a Szent Szellem most 
már a házban van. Az Úr nem mondja azt, hogy a kovász jelenléte a házban azt bizonyítja, 
hogy nincs ott a vér az ajtón! Ellenkezőleg, a felismert, vagy fellelhető, de ki nem takarított 
kovász állandó veszélye minden házban ott lappang. Nem lehetünk eléggé tétlenek 
(passzívak) a vér alatt; és nem lehetünk eléggé igyekvők (aktívak) a kovász 
kitakarításában. „A bűneim megölték a Megváltómat; most nekem kell megölnöm a 
bűneimet.” 
 Istennek mindkét parancsa komoly következményekkel jár. Az az izraelita vagy 
egyiptomi, aki nem akarta vagy elmulasztotta a vért alkalmazni, elveszett; Isten kezétől 
halt meg, Egyiptomban halt meg, elveszettként halt meg. „Mindnyájan – akik Egyiptomban 
maradunk – meghalunk” (2Móz 12:33). Az ilyet még akkor is, ha a háza viszonylag tiszta 
volt a kovásztól, a pusztító angyal megölte. Az engedetlen hívő sem úszhatja meg 
sértetlenül: a vér alatt lévő izraelitát, aki nem akarta vagy elmulasztotta a kovászt kivetni 
a házából, ki kellett irtani (15. vers); igaz, nem Egyiptomban, nem az angyal ölte meg, és 
nem is Istentől lett elszakítva, hanem Izraelből lett kimetszve. Úgy pusztult el, mint 
kiközösített zarándok – a vér megfelelő oldalán, és útban Isten felé. Ez azonban nem az 
örök pusztulás. A kiközösítéssel kapcsolatban Pál konkrétan az Izraelből való kizárásra 
vonatkozó szavakat idézi: „Vessétek ki a gonoszt magatok közül” (1Kor 5:13; 5Móz 24:7), 
hogy átadják a Sátánnak „a testnek veszedelmére”, de a végső üdvösségre –, „hogy a 
szelleme megtartassék” (5. vers). Üdvössége biztosítva van. Az a hívő viszont, aki (mint 
a vérfertőző korinthusbeli) a kiváltságaival a bűn elfedezésére él vissza, Krisztus 
ítélőszéke előtt könyörtelenül csalódni fog. Akkor semmilyen vérre való hivatkozás nem 
fogja a kovászevőt az ítélettől megmenteni. 
 Gyere a vér alá; ó lelkem, takarítsd ki a kovászt! Egyszer egy utazó egy názáretbeli 
ácsot figyelt, amint az a házában kovász után kutatott. Felövezte magát, majd minden 
asztallapot felemelt, minden fiókot kihúzott, minden polcot kisöpört, mígnem hirtelen 
felkiáltott és rémülten hőkölt vissza. Az egyik munkás egy darabka száraz kenyeret 
hagyott ott egy kis vászonzacskóban. Az ács két fadarabbal – nem kézzel – szent 
komolysággal, óvatosan megfogta, odavitte a tűzhöz, és a zsákot mindenestől a tűzbe 
dobta. „Tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten 
félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket” (2Kor 7:1). 

 

Az ítélet napja 

 
 Nagyon fontos dolgot vizsgálunk meg itt. Az eljövendő korszak szigorú 
igazságszolgáltatáson alapuló jellege a jutalom egyértelmű megnyilvánulásában 
mutatkozik meg. „Ama napot” – ellentétben ezzel a korszakkal – úgy jelenti ki az Ige, mint 
amelyik nem a kegyelmen, hanem az igazságon alapszik: „… a haragnak és az Isten igaz 
ítélete kijelentésének napjára. Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint” (Róm 

                                                           
7 Charlotte Elliott (1789-1871) szerzeménye magyarul két változatban is ismert, a másik így kezdődik: „Amint 
vagyok, sok bűn alatt” – (lekt. megj.) 



2:5-6). Minden ítélet tehát az eljövendő korszak idejére esik, és az ítéletet háromszoros 
bírói szék hajtja majd végre: 
1) azzal, hogy az Úr a béma elé hívja szolgáit (Mt 25:19), elkezdődik az ítélettételek 
sorozata (1Pt 4:17); 
2) a Messiás dicsőséges trónja szétválasztja a visszajövetelekor a földön élő nemzeteket 
(Mt 25:31,32); 
3) a nagy fehér Trón (Jel 20:11) mondja ki a halottak végső ítéletét. 

 
Így hát minden ítélet az eljövendő korszakra esik; és habár az örök ítélet (Zsid 6:2) 

alapja a pokol (Jel 14:11), semmilyen ítélettétel sem látszik befolyásolni az örökkévaló 
állapotunkat. Ez azonban még nem minden. Isten napja (2Pt 3:12), amely közvetlenül az 
elragadtatással kezdődik – amely a kegyelem, de nem minden kegyelem, hanem a 
kegyelem napja lezárulásának a jele – magában foglalja az Úr napját, más néven a nagy 
nyomorúságot (2Tessz 2:2), amely alatt ítéletek zúdulnak a nyíltan Isten ellen lázadó 
földre. És szintén magában foglalja Krisztus napját (Fil 2:16), más néven az ezeréves 
uralmat8, amely nem az irgalom korszaka, hanem az ítéleté lesz mindvégig. Mert a 
Krisztussal együtt uralkodó hívőről ezt írja az Ige: „És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint 
a fazekas edényei széttöretnek” (Jel 2:27). Az ítélethozatal, amelyet Krisztus örököstársai 
kapnak a kezükbe a királyság felállításakor (Jel 20:4), az egész korszakon át 
folyamatosan zajlik, a bűnösök kivágattatására (Ézs 65:20); és teljes nemzeteket is sújt 
(Zak 14:18). Ez a korszak egyedül az igazságszolgáltatásról szól, ezért az ember 
napjának – a kegyelem napjának – lezárulása az ítélet hosszú napjának kezdetét jelzi, 
amelynek idejére minden ítélettétel esik, amelyben minden korábbi vetésnek meglesz az 
aratása, és amelynek kulcsfontosságú jellemzője az életvitel döntő kihatása az egyén 
sorsára. 
 Az Igazság visszatérése és uralkodása váltja ki eredendően és szükségszerűen a 
következményt: a jutalmat vagy mást. Az irgalom ugyanis késlelteti az igazak 
megjutalmazását, mert meghosszabbítja a kegyelmet a bűnösök számára: olyan 
kegyelem, amely a világ javáért a hívő számára szenvedéssel jár, és visszatartja a 
jutalmat. Abban a pillanatban azonban, amikor a kegyelem trónusát (Zsid 4:16) felváltja 
az ítélet királyiszéke (Jel 4:2), akkor az Igazságnak meg kell büntetnie a gonoszokat és 
megjutalmaznia az igazakat. Az apostolok ezt mondták az Úrnak: „Íme, mi elhagytunk 
mindent és követtünk téged: mi lesz hát minékünk? Jézus pedig monda nékik: Bizony 
mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek 
Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe” (Mt 
19:27); mert „eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek”, és annak az ideje, hogy 
„jutalmat adj a te szolgáidnak” (Jel 11:18). A nemzetek fölötti ítélet Isten szentjeinek 
uralomra jutását jelzi. „És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik 
ítélettétel” (Jel 20:4). Ha Isten gyermekei most ülnek trónon, és most koronáztatnak meg 
azzal a gazdagsággal és dicsőséggel, amellyel Isten majd a végén akarja őket 
megjutalmazni, az gonosz dolog: „nálunk nélkül uralkodásra jutottatok” – inti Pál szelíden 
a korinthusi gyülekezet gazdag kereskedőit. „Vajha csakugyan uralkodásra jutottatok 
volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk – azaz már eljött volna a királyság (1Kor 
4:8); ellenben – mi, apostolok, szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek 
söpredékévé” (1Kor 4:13). 

Mivel az elkövetkező korszakban az elejétől a végéig az Igazság fog uralkodni, 
hiábavaló lesz minden védőbeszéd, amely a kegyelemre hivatkozna, hiszen abban a 
korszakban nem az lesz az uralkodó alapelv. „Mert az embernek Fia eljön az ő Atyjának 
dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint” 
(Mt 16,27; 2Tessz 1:6). „Majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor” (Lk 14:14). 

                                                           
8 a görög βασιλεία (baszileia) jelentése: 1) királyság, birodalom, ország 2) uralom, királyi hatalom – (lekt. megj.) 



 A Jelenések könyve (az ítélet könyve) elején Urunk megmutatja, hogyan és mi 
alapján ítéli meg a gyülekezeteket. Bár ez az ítélet már most folyamatban van – mert a 
gyülekezeteket ebben a korszakban ítéli meg, a hívőket pedig főként az eljövendőben –, 
következetes ítélethozatala mégis kifejezetten a Bémára jellemző eljárást mutat. A 
Jelenések könyvének hét levele tehát – melyek nem csak azért rendkívül értékesek, mert 
ezek Urunk utolsó, hozzánk intézett szavai, hanem mert a kegyelem napján már előre 
megkaphattuk annak mintáját, hogyan részesülünk majd az ítéletben – feltárja előttünk, 
milyen jellegű vizsgálattal fogunk majd az ítélőszék előtt szembesülni. A cselekedetek 
egyedül az eleve feltételezett hitünk alapján jelennek meg: „Ismerem tetteidet” (CSIA). Az 
Úr részletesen és pontosan megállapítja mindegyik angyal cselekedeteit, azok jó és rossz 
alkotóelemeit egyaránt. Mindegyik gyülekezetet győztesekre és vesztesekre osztja; a 
győztesek ígéreteket kapnak, a vesztesek pedig komoly figyelmeztetést. Az eljövetelkor 
pedig mindezek a dolgok, melyek a Gyülekezet egyetemes igazságának mozaikjába 
illeszkednek bele, már mindenkinek szólnak: „Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem 
a gyülekezeteknek”. Azok a jutalmak és figyelmeztetések ugyanis, melyeket Urunk 
előrevetít, teljes mértékben arra a bizonyos napra vonatkoznak. A jelenlegi korszakban 
még nem ér minket az Úr részéről dicséret vagy szemrehányás, dicsőség vagy szégyen 
a dolgaink miatt, most még nincs szó sem a töretlen közösségről vagy a bevégzett 
kegyelemről; a veszélyeztetett megszentelődésről vagy a szellemi hanyatlásról; sem a 
hasznosság elvesztéséről vagy a bizonyságtétel hiányáról; a nyugtalan lelkiismeretről 
vagy akár a jelenlegi fenyítésről, habár nyilván mindezek számítanak. Mindeme dolog 
ugyanis, melyet Urunk megnevez, visszajövetelekor és ítélettételekor válik esedékessé, 
mert minden ígéretet és minden figyelmeztetést visszajövetelének döntő pillanatára 
időzített: „Íme, eljövök hamar” (Jel 22:7), „és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én 
vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek 
szerint” (Jel 2:23). 
 Mert az ítélet még a kegyelem korszakában is, tehát ebben az életben is utolérhet 
egy hívőt. „Ezért van tiköztetek sok erőtlen (vagy nyomorult) és beteg (vagy gyengélkedő) 
és alusznak sokan” (1Kor 11:30). Bár az üdvözítő hit megszabadít az örök ítélettől (Jn 
5:24), Isten mindamellett néha kénytelen az övéit – még a kegyelem korszakában is – az 
emberi törvény által ismert legsúlyosabb ítélettel sújtani. „De ha megítélnénk magunkat – 
azaz megvizsgálnánk saját járásunkat, kielemeznénk saját cselekedeteinket, mindent a 
szentséghez igazítva, mert bizonyos fokig lehetséges kivenni a metszőollót a Nagy 
Gazdának a kezéből –, akkor nem ítéltetnénk el” (1Kor 11:31); mert az önvizsgálat, 
önmagunk megítélése, a bensőnkben saját magunk által felállított ítélőszék 
megszabadíthat minden kárhoztatástól, most és ezután. „De amikor ítéltetünk – tehát 
amikor megkapjuk az Úr kijelentését minden fenyítékünkkel kapcsolatban, akár most, akár 
a béma előtt – az Úrtól fenyíttetünk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk” (32. vers). 
Kálvin szavaival: „Elfordítjuk, vagy mérsékeljük a közelgő büntetést, ha először mi vetünk 
számot önmagunkkal, és a megtérés lelkületétől indítva elháríthatjuk Isten haragját – 
megbüntetve inkább magunkat, mint hogy várjuk, hogy Ő nyújtsa ki karját, hogy ezt 
megtegye. Mert a hívők is örök pusztulásba rohannának, ha valamilyen átmeneti büntetés 
nem tartaná őket vissza”. Mindez nem jelenti azt, hogy a hívők ítélete semmissé tenné a 
kegyelmet, vagy hogy ezáltal elveszítenénk helyzetünket és kiváltságunkat, és arról sincs 
szó, hogy a dolog alaptalan vagy lehetetlen lenne, hanem pontosan ez az az eszköz 
(ahogyan itt nyíltan kijelenti a Szent Szellem), amely által helyzetünk megszilárdul, 
biztossá, visszavonhatatlanná és örök érvényűvé válik. 
 

Az ítélőszék 

 



 Elérkeztünk a gyülekezetet érintő teljes kinyilatkoztatás legfontosabb részéhez: 
Krisztus ítélőszékéhez. „Azért igyekezünk is, hogy Néki kedvesek legyünk – ez azt jelenti, 
hogy a tisztességet szeretjük és arra törekszünk [Lange9], amit Bengel10 az egyetlen jogos 
törekvésnek nevez ebben a világban –, mert – minden szent törekvés mozgatórugójaként 
– nékünk mindnyájunknak – minden apostolnak, minden prófétának, minden mártírnak –  
meg kell – mint az isteni ítélethozatalban benne rejlő szükségesség; Isten szentségének 
igazolására és saját legmagasztosabb és legszentebb vágyaink megelégítésére – 
jelennünk – nyilvánvalóvá, leplezetlenné kell válnunk saját lelkiismeretünk előtt, az egész 
világ előtt, és mindenekfölött a Bíró előtt, ahol mindaz teljesen nyilvánvalóvá válik, ami a 
bensőnkben, vagy a külső életünkben zajlott – Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki 
megjutalmaztassék – szakkifejezés11 a bér kifizetésére [Alford12] – amiket e testben 
cselekedett – tehát az egyén gondolatai, szavai, tettei, amelyekbe így az agy és a nyelv 
is beletartozik – aszerint, amiket (többes szám) cselekedett – a cselekedetek, melyek 
pontosan meghatározzák a jutalmat: nem aszerint, amiket Krisztus cselekedett az Ő 
testében; sem aszerint, amiket a testen kívül cselekedett a halál után – legyen az (a 
jutalom) jó, vagy gonosz” (2Kor 5:9-10). Lange szavaival: Pál fáradhatatlan törekvése, 
hogy Krisztusnak kedves legyen „csak akkor teljesülhet, ha az ítélőszék előtt, ahol neki 
és hívő társainak hamarosan meg kell jelenniük, az Úr kipróbáltnak találja; mert Isten 
gyermekeinek minden cselekedete, amelyet testben élt életük alatt tettek, meg kell, hogy 
ítéltessen a szigorú igazságosság törvénye szerint, és minden egyes hívőnek meg kell 
kapnia jutalmát jó vagy gonosz életvitele szerint.” 

Az Ézsaiástól idézett végzés hatálya teljes mértékben egyetemes érvényű – 
„nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát – mivel 
egyetemes érvényű, tehát a gyülekezet sem kivétel – mindenikünk maga ad számot 
magáról az Istennek” (Róm 14:11). Máshogyan nem is lehetne. Látva az egymásnak 
ellentmondó hitvallások és külsőleges szabályok zűrzavarát – a keserű vitákat, a 
személyes viszályokat, a kiközösítéseket és kiátkozásokat – az ítélőszék létezésének 
mindennemű tagadása ugyanúgy alaptalan: lennie kell ítélőszéknek; és van is. Az idős 
kvietista Molinos13, amikor eretneknek nyilvánították, és börtöncellájába vezették, így szólt 
bíráihoz: „Még fogunk találkozni az ítélet napján, és akkor kiderül, melyik oldalon van az 
igazság: a ti oldalatokon, vagy az enyémen.” Az ítélőszékről szóló kijelentés Isten esküjén 
nyugszik: „Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér, 
hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv!” (Ézs 45:23). Azért hát 
– mondja az apostol (Róm 14:10) –, várjunk az ítélettel, mert meg fogunk ítéltetni; ezért 
minden cselekedetünk alapja Isteni Bíránk helyeslése legyen. „Fáradunk” (A.V.14), 
„igyekszünk” (Alford), „azon buzgólkodunk” (Stanley), „célunkul tűzzük ki” (R.V.15), 
„törekszünk” (R.V., magyarázó jegyzet), hogy Néki kedvesek legyünk. Mert nékünk, 
mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt” (2Kor 5:10). 

 A bírói szék, amely előtt a hívőknek meg kell jelenniük, különleges szék: 

                                                           
9 Johann Peter Lange (1802-1884) – német kálvinista teológus, egy 25 kötetes bibliakommentár szerzője – (ford. 
megj.) 
10 Johann Albrecht Bengel (1687 – 1752) – német lutheránus lelkész, pietista.  Kiadta a görög Újszövetséget és 
egy újszövetségi kommentárt, amely Gnomon néven ismert. – (ford. megj.) 
11 megjutalmaztassék: κομίζω (komizó) – ugyanez a szó szerepel pl. a 2Pt 2:13-ban is: „megkapván gonoszságuk 
díját”. Jelentése: elér, megkap, visszaszerez, visszanyer – (lekt. megj.) 
12 Henry Alford (1810- 1871) – anglikán teológus, professzor. Fő műve az Újszövetség nyolckötetes, görög nyelvű 
kiadása, amelyben a különböző forrásszövegeket veti egybe. – (ford. megj.) 
13 Miguel de Molinos (1628-1697) – spanyol misztikus, a kvietizmusnak nevezett vallási mozgalom 
kezdeményezője. Szellemi vezetés című könyvét számos nyelvre lefordították. Börtönben halt meg, miután 
eretneknek nyilvánították – (ford. megj.) 
14 Authorized Version, másik jelölése: KJV – a King James Version 1611-es kiadása (lekt. megj.) 
15 Revised Version: A King James Bible 19. század végén revideált változata (lekt. megj.) 



1. Nem trón, hanem béma16, ítélőszék a hívők17 megvizsgálására – nem pedig trón a 
lázadók vád alá helyezésére: mert a Bíró (2Tim 4:8) olyan „király, aki számot akar 
vetni az ő szolgáival” (Mt 18:23). Ez az első Urunk három ítélettétele közül (Róm 
14:12; Mt 25:31; Jel 20:12) amikor visszatér; és az ítélet „az Istennek házán” 
kezdődik (1Pt 4:17).   

2. A vizsgáltak körébe tehát egyedül csak hívők tartoznak. „Mi mindnyájan”, vagyis 
„a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, 
akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen” (1Kor 1:2). 
Ez Isten egész gyülekezetének a végső megvizsgálása. Nincs Élet Könyve, mert 
ez nem az elveszettek ítélete: „Nem állhatnak meg (illetve „nem állhatnak fel”) a 
gonoszok az ítéletben, az igazak gyülekezetében” (Zsolt 1:5). 

3. Nem is az élet vagy halál ítéletéről van szó. „Aki az én beszédemet hallja és hisz 
annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem 
általment a halálból az életre” (Jn 5:24; Róm 8:1). A hívő Krisztussal együtt 
megfeszíttetett, és a Golgotán elszenvedte a pokol büntetését. Ezen az alapon 
többé nem lehet elítélni. 

4. A folyamat egyénileg történik: „Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az 
Istennek” (Róm 14:12). „Mi” (hívők); „kell” (elkerülhetetlen); „mindnyájunknak” 
(egyetemes); „megjelennünk” (nyilvános); „ítélőszék” (bírói); „odaállunk” 
(feltámadásban); „ki-ki maga” (egyénileg); „ad számot” (felelősség); „Istennek” 
(isteni). 

 
Az eljárás kizárólagosan bírói jellegű: „hogy ki-ki megjutalmaztassék”. Nem azt 

mondja, hogy ki-ki kapjon valamit Istentől, hanem azt, hogy „ki-ki elvegye a dolgokat, 
amelyeket” ő maga „cselekedett” [angolból]. Ez nem a dicsőség szolgálattól független, 
általános átruházása, hanem az isteni törvény alkalmazása – „amint ő cselekedett, vele 
is úgy cselekedjenek” (3Móz 24:19). „Ne tévelyegjetek – hívőkhöz intézett szó – Isten nem 
csúfoltatik meg: mert amit vet az ember, azt aratja is” (Gal 6:7). Pál ezt rendkívül 
egyértelműen és kétszeres hangsúllyal mondja. „Ki-ki ami jót cselekedett – mert a bíró 
helyesli –, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados” (Ef 6:8). Másrészt, „ti 
az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik – mert a bíró 
helyteleníti –, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás” (Kol 
3:24-25). 
 Mindaz, amit tettünk, és az is, ahogy éltünk, bizonyítékul fog szolgálni: „amelyeket 
a test által cselekedett”. Mindnyájunknak „igazi valónkban kell megjelennünk” (Alford). 
Mint a madár karmainak fosszilis lenyomata, mely röpke földet érésekor keletkezett réges-
rég, amikor a kő még lágy volt, cselekedeteink ugyanígy a jellemünk biztos lenyomatai; a 

                                                           
16 bema – hordozható bírói szék, amelyet a római bíró/köztisztviselő magával vitt – (szerző megj.) 
17 A gyülekezetek megítélése a jelenben zajlik (Jel 2:5), de maga a Gyülekezet, együttesen – mint Test vagy 
Menyasszony – sohasem kerül ítéletre, sem most, sem ezután. Az egyes hívők viszont – közös helyzetüktől 
elválasztva, egyéni felelősségükkel kapcsolatban, szolgákként –, számot kell, hogy adjanak. A Gyülekezetet, mint 
egységet, ezért sohasem nevezi meg az Ige a Jelenések könyvében, kivéve egyszer (Jel 22: 17), ahol a hivatkozás 
a jelenlegi korszakra utal.  Isten gyermekei is az Ítélet könyvében végig csak, mint szolgák jelennek meg – egyet 
leszámítva (Jel 21:7), amikor az ezeréves korszak átmegy az örökkévalóba.  Abból, hogy a gonoszok megítélése 
külön, ezer esztendővel később fog történni (Jel 20:7), kiderül, hogy a 2Kor 5:10-ben „akikről Pál beszél, valódi 
hívők; akiknek a hiányosságai és bukásai egy napon lelepleződnek, és akik emiatt arra törekszenek, hogy 
elkerüljék az ilyen hibákat” (International Critical Commentary [az egyik legátfogóbb, 61 kötetes bibliai 
kommentár – lekt. megj.]). A hívő, mint olyan, egyénileg nem kerülhet ítéletre, mert a megigazulásban egyikünk 
sem különbözik a másiktól; viszont a szolgákként bennünket érő ítélet olyan változatos és annyira végtelenül 
sokféle lesz, mint amennyire a szolgálat és a megszentelődés mértéke is különbözött. – (szerző megj.) 



megtett dolgaink fedik fel, hogy milyen volt a test. Mint a palimpszeszt18, amikor a tűz 
forrósága (1Kor 3:13) áthevíti, úgy a mi életünk is észrevétlenül suhan tova azokban a 
sorokban, amelyeknek mindegyikét mi magunk írtuk. Vagyis amire szemünk tekintett, amit 
fülünk hallgatott, amit szívünk szeretett, amit az elménk gondolt, amit az ajkunk szólt, amit 
kezünk tett, s ahová a lábunk vitt – ezek az ítélőszék megcáfolhatatlan bizonyítékai. Titkok 
(1Kor 4:5), indítékok (Mt 6:1), szívbéli viszonyulások (Lk 6:36-38), és igazságos 
gyülekezeti döntések (Mt 18: 18) szintén befolyásolják az ítélethozatalt19. 
 A bizonyíték teljesen eldönti a jutalmat: „legyen az (a jutalom) jó vagy rossz.” A 
görög a jutalomra mutat rá: „hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint a dolgok szerint, 
amiket cselekedett, legyen az – ti. amit kap – jó vagy rossz”. A jutalmat (amely különbözik 
az üdvösségtől, mert hit által van, nem érdemek alapján) szigorúan a cselekedetek 
határozzák meg. Létezik tehát valahol egy Isten keze által megrajzolt terv arról, milyen 
lehetett volna az életünk, és hogy még milyen lehet. Egyesek élete csodálatosan 
megközelítette Istennek felőlük való elgondolását: találjuk meg, és kövessük ezt az isteni 
mintát mi is! 
 Pál azt mondja: „Rám nézve pedig – aki példa és minta minden hívő számára – 
igen csekély dolog – a legkevésbé fontos dolog – hogy ti tőletek (Krisztus gyülekezetétől) 
ítéltessem meg” (1Kor 4:3). Amikor „elfordultak Páltól az Ázsiabeliek mind” (2Tim 1:15), 
bizonyára érték személyes támadások, komoly vádaskodások, egyházi szidalmak, sőt, az 
apostolt ki is közösítették. A gyülekezet széles területein Pál neve szállóigévé vált: éppen 
Pál. Amikor Savonarolát papi kivégzői a máglyára hurcolták, így kiáltottak: „Kitagadunk a 
harcos egyházból itt a földön!” „De nem a győztes gyülekezetből fent a mennyben!” – 
válaszolta a magányos hős. Az emberek nem ítélhetnek meg engem, mondja az apostol, 
de én sem ítélem meg magamat. Nem azért veszem az emberi ítéletet ennyire könnyen, 
mert tévedhetetlen vagyok, hanem azért, mert sem ők, sem én nem vagyunk alkalmasak 
rá, hogy ítéljünk. „Sőt magam sem ítélem meg magamat” – nem hozhatok még magam 
fölött sem végső ítéletet. „Mert semmit sem tudok magamra – nem tudok bűnről az 
életemben –; de nem ebben vagyok megigazulva – nem ebben vagyok hibátlan, 
feddhetetlen, tökéletes sáfár.  

Végül pedig beadja a szíverősítőt: megfogja a csuklónkat, és mint a szívsebész, 
fecskendőjével beszúrja a – legalábbis általam ismert legerősebb – szív-sztrichnint20 a 
bőrünk alá: „Aki ugyanis engem megítél, az Úr az” (1Kor 4:4). A hívőt barátai 
túldicsérhetik, kritikusai alábecsülhetik; a világ mindenben teljesen félreérti; a saját 
lelkiismerete hízeleghet neki – egyedül csak az Úr tudja őt helyesen értékelni és pontosan 
megítélni. „Azért idő előtt semmit se ítéljetek” – ne mondjatok ki végső ítéletet; „idő előtt” 
– mert eljön megítéltetésünk, de az alkalma, az ideje még nincs itt; „míg el nem jő az ÚR” 
– hogy ítéljen. Ha még a saját lelkiismeretemnek is, amely pedig ismeri a saját 
indítékaimat és belső életemet, bíróként félre kell állnia, akkor mennyivel kevesebbet ér 
az emberek dicsérete vagy vádja, akiknek az ítélete pusztán a külsőségeken alapul? 
Ugyanúgy, ha az Ige vezetése révén megvilágosodott lelkiismeretem nem kárhoztat, az 
emberek éles kritikájának viszont nem kell indokolatlanul elcsüggesztenie engem.  

                                                           
18 palimpszeszt – (görög szó, jelentése: újból lesimított) pergamen illetve papirusz, amelyről eltávolították 
(lekaparták) az eredeti szöveget, hogy újra írni lehessen rá, de az eredeti szöveg nyomai nem tűnnek el teljesen, 
továbbra is láthatók maradnak rajta. – (ford. megj.) 
19 Még Urunk pozitív hozzáállása is, mint például amit a Máté 5:7 („Boldogok az irgalmasok, mert ők 
irgalmasságot nyernek”) és a Lukács 6:37 is előrevetít („Ne ítéljetek és nem ítéltettek”), alapvetően bírói, jogi 
jellegű, vagyis azt jelzi, hogy a hívő magatartása mindig saját magára hat vissza. Nem is képzelhető el ennél 
csodásabb kinyilatkoztatás arról, hogy hogyan bánjunk az elfeledett bűnünkkel. „Mert mindnyájan sokképpen 
vétkezünk” (Jak 3:2), de „ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei 
Atyátok” (Mt 6:14). „Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek” (Luk. 6:38). – (szerző megj.) 
20 sztrichnin - mérgező anyag, melyet egy trópusi növény, a farkasmaszlag (Strychnos nux-vomica) magvából 
vonnak ki. A gyógyászatban szív- és légzőszervi erősítőként alkalmazzák. – (ford. megj.) 



Az első világháború elején Londonban egy fiatalember ült egy étteremben. Egy 
másik asztalnál két fiatal nő rövid ideig figyelte a férfit, majd halkan összesúgtak. Végül 
odamentek hozzá, és egy kis dobozt nyújtottak át neki. A férfi kinyitotta, és egy fehér 
madártollat talált benne. „Milyen különös – mondta –, hogy két ajándékot is kapok 
ugyanazon a napon: ma délelőtt egy Viktória-keresztet kaptam a Buckingham-
palotában”21. Ha tiszták vagyunk a saját lelkiismeretünk előtt, akkor jó reménységünk 
lehet afelől, hogy tiszták leszünk Isten bírósági tárgyalótermében is. „Szeretteim, ha a 
szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez” (1Jn 3:21). „Hadd mondjanak, 
amit akarnak – mondta egyszer egy igaz ember, aki már békében nyugszik –, nem 
árthatnak nekem, ahhoz én túl közel élem az életem a nagy fehér trónhoz”. 
 

Tűz által kipróbált munka 

 
 A Szentírás ezek után feltárja előttünk, hogy az ítélőszék hogyan is működik 
valójában. Az itt hozott ítélet azoknak szól, akik már a Kősziklán állnak. „Mert más 
fundamentumot [alapot] senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus 
Krisztus”, illetve, „mely Jézus, a Krisztus” (1Kor 3:11). Isten valóságos alapot vetett; 
minden bölcs építőmester pedig az alapot hitben veti meg. „Íme, Sionban egy követ tettem 
le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal” (Ézs 28:16). Minden újjászületett 
ember erre a rendíthetetlen Kősziklára épült rá. „Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, 
Istentől született” (1Jn 5:1). „Jézus Krisztus” – az emberi, személyes Kőszikla; „Jézus, a 
Krisztus” – a szellemi Kőszikla; ezen a fundamentumon nyugszik minden kijelentés, 
minden újjászületés, és a megmenekültek (üdvözültek) milliói. 
 A megváltott lélek előtt azonban újabb távlat nyílik meg. „Vigyázzon azonban 
mindenki, hogyan épít rá.” (1Kor 3:10, ÚF). Isten ugyanis csak akkor veszi tekintetbe a 
munkát, ha a hit alapját már megvetették: mert a hit előtti cselekedetek bűnök, melyekből 
meg kell térni (Zsid 6:1). Az „azonban” itt arra utal, hogy a fundamentum egy, de a rá 
épített szerkezet sokféle; a „vigyázzon” pedig arra, hogy komoly következményeket von 
maga után az, ahogyan a hívő a megtérése után építkezik. Lassan, de biztosan, szinte 
észrevétlenül épül minden egyes tanítvány élete köré ház a cselekedeteiből, a hívő tanító 
esetében pedig a tanításaiból: vagy értékes gránit és márvány, ezüst oszlopok és arany 
párkányzat; vagy pedig faajtók, sárral kevert törekből készült vályogfalak és szalma 
zsúptető. A döntő tényező a következő: az egyik anyagcsoport állja a tüzet, a másik 
viszont táplálja; és mivel a tűz el fog jönni, „mindenki vigyázzon, hogyan épít rá”. 
 Olyan világosan beszél itt Pál a jutalomról, mint a nap: „Ha valaki (tanítvány) 
aranyat” (aranyrudakat), „ezüstöt” (rúdezüstöt), „drágaköveket” (márványt, jáspist, 
alabástromot), „fát, szénát, pozdorját” (deszkákat, vakolathoz töreket, zsúpszalmát) „épít 
erre a fundamentumra (a Krisztuséra), kinek-kinek munkája nyilván lészen; mert azt a tűz 
próbálja meg” – nem megtisztítja, mert a gyúlékony anyag elpusztul; nem megbünteti, 
mert az arany is ugyanúgy próba alá esik; hanem megpróbálja, megvizsgálja, hogy 
meglássa, miből is készült pontosan az építmény. „Ha valakinek (tanítványnak) a 
munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi – azaz minden jutalom olyan 
munkához kötődik, amely kiállja az ítéletet –. Ha valakinek (tanítványnak) a munkája 
megég, kárt vall – amely veszteség mértéke és időtartama itt nincs meghatározva –, ő 
maga azonban megmenekül – mert az üdvösség hit által van, a megtérés előtti vagy utáni 
cselekedetektől teljesen függetlenül – mintha tűzön keresztül” (1Kor 3:12-15) – égő 
parázson, hulló szikrazáporon és lángfolyosón keresztül. A tűzpermet végigsöpri és 
                                                           
21 Az első világháború idején Nagy-Britanniában, ha nők egy olyan férfival találkoztak, aki nem viselt katonai 
egyenruhát, gyávasága jeléül, hogy nem lépett be a brit hadseregbe, fehér tollat adtak neki. A Viktória Kereszt 
érdemrend viszont a legmagasabb brit katonai kitüntetés, melyet az ellenséggel szemben tanúsított hősies 
magatartásért adtak. – (ford. megj.) 



átvizsgálja egész tanítványságát, és pontosan meghatározza, hogy mi jutalmazható meg. 
„Égő romok közül kimenekülve, megperzselődve” (Stanley), „nem ment meg mást, csupán 
a puszta életét” (Lange), miközben egész életműve összeomlik, egész tanítványsága 
romba dől. 
 Az építőanyag kiválasztása a hívő döntésétől függ. „Ha pedig valaki aranyat, 
ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra.” Minden 
tanítványnak teljes szabadsága van az építőanyag kiválasztásban: ő dönti el, mit akar. 
Egymással versengő indítékok befolyásolják a választást: népszerűség, társadalmi 
tekintély, vagyon, élvezet – vagy Krisztus iránti szeretet, hűség, igazságérzet, Isten 
félelme. Mit jelent a drágakövekből épült szerkezet? Olyan építőanyagot, amely méltó az 
alapzathoz. A világban ma ezerféle hang van; a bölcs építőmester számára csak Egy 
létezik: „Az ég és a föld elmúlnak (tűzben, 2Pt 3:7), de az én beszédeim semmiképpen el 
nem múlnak” (Mt 24:35); azaz Isten Szava ki fogja állni az ítélet tüzét. Az építéshez 
minden gondolatnak, minden szónak, minden cselekedetnek a Szentírás kőfejtőjéből kell 
kikerülnie. A hívő tanító számára nincs magasabb szint annál, mint hogy a kijelentés 
ékköveit ne egy mindenestől alkalmatlan foglalatba helyezze; a hívő tanítvány számára 
pedig nincs magasabb szint annál, mint az, hogy Istennek az Ő Igéjében kijelentett 
gondolatát átültesse az életébe. Az egyikőjük közvetítésével jut el a Könyv a lélekbe, a 
másik pedig a maga számára fordítja le a Könyvet a saját életébe. 
 A tanítvány munkájának feltárása az ítélőszék előtt történik. „Kinek-kinek 
[tanítványnak] munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben 
jelenik meg.” A hívő élete olyan, mint a palimpszeszt, melynek láthatatlan vonalai 
láthatóvá válnak, amint Isten tüze közel ér hozzá. Az alapzat nem esik próba alá; ahogy 
Ézsaiás mondja, ez már egy kipróbált Kő. A ráépített szerkezet az, amelyet a tűz átvizsgál. 
Egyetlen hívő sem a helyzetéért esik próba alá, hanem a járásáért; nem a hitéért, hanem 
a munkájáért; nem az életéért, hanem az életviteléért; nem az alapzatáért, hanem a 
felépítményéért. „Hogy kinek-kinek [tanítványnak] munkája minémű legyen, azt a tűz 
próbálja meg.” Az építőanyag fajtáját tévedhetetlenül megmutatja a tűz: Krisztus tekintete 
át- meg átvizsgálja (Jel 1:14). A tűz nem tisztít, megpróbál; ha éghető anyagot talál, azt 
elpusztítja: Krisztus nem megtisztítja a munkánkat, hanem bírói ítélettel átvizsgálja. „Ezt 
mondja az Isten Fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng” (itt van a tűz) „Tudom a te 
dolgaidat – a tűz az anyag lényegébe hatol – és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és 
tűrésedet – a tűz megpróbálja a minőséget, és aranyat talál – és hogy a te utolsó 
cselekedeteid többek az elsőnél” – a tűz megpróbálja a mennyiséget, és sok színaranyat 
talál (Jel 2:18-19). A tűz bizonyít. 
 Az Ítélőszék ekkor pedig ítéletet hoz. „Ha valakinek [tanítványnak] a munkája, 
amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.” Az üdvösség a fundamentumon nyugszik, 
a jutalom pedig a felépítményen.22 „Ha a munkája megmarad – jutalmát veszi”: a jutalom 
teljes mértékben a munkától függ. „Ha valakinek [tanítványnak] a munkája megég, kárt 
vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.” Urunk szintén 
kijelentette annak lehetőségét, hogy csupán üdvösséget kapjon valaki, és semmi többet: 
„mert különben nem lesz jutalmatok” (Mt 6:1). Ő maga megmenekül – mert egyetlen lelket 
sem lehet lesöpörni Krisztus fundamentumáról; munkája megég – mert a tanítványság 
szánalmas lángba borulásban végződhet. Amikor tűzcsóvák esnek a fáradságosan 

                                                           
22  „Krisztuson kívül nincsen egyetlen jócselekedet sem: általuk nem lehet sem elnyerni, sem kiérdemelni azt, 
hogy Krisztusba helyeztessünk. Krisztusban azonban minden hit által végzett munka jó és kedves Istennek. Az 
ilyen cselekedet Krisztus bennünk lévő életének a munkája: annak jele, annak gyümölcse. Nem tőlünk van, 
hanem Őtőle, az Ő életéből.  Ezek a cselekedetek hívő életünk mércéi, ezek bősége szerint van menetelünk 
Istenhez, és van jutalmunk Tőle: mert ezek az Istenhez való hasonlóságunk lépcsőfokai. Ezért semmilyen 
teljesítmény, amit Isten gyermeke jó cselekedetének tulajdonítanak, nem kell, hogy meglepjen minket, mert 
Isten az, Aki elismeri, Aki igazolja, Aki megsokasítja, Aki megdicsőíti az Ő saját szavát bennünk.”(Alford, az 1Jn 
3:22-ről) – (szerző megj.) 



felépített házra, és a benne lakót elborítják a hirtelen kitörő tűzlángok, lángfolyosón 
keresztül menekülve menti az életét – „ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha 
tűzön keresztül”. „Minden ember pedig a maga cselekedetét vizsgálja meg” (Gal 6:4). „Ó, 
bár mindig az örökkévalóságnak élnék, az örökkévalóságnak prédikálnék, az 
örökkévalóságnak imádkoznék, és az örökkévalóságnak beszélnék! Csak Istent akarom 
látni” (Whitfield). „Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál! 
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága („minden vagyona” – CSIA) felett 
gondviselővé teszi őt” (Lk 12:43-44). 

 

Koronák 

 
 Az Ítélőszék igazságszolgáltató jellege tehát teljesen nyilvánvalóan látható; most 
továbblépünk a vizsgálat objektív következményeihez. Azonnal kitűnik, hogy a korona 
[illetve a koszorú23] feltétele a kipróbált és megfelelőnek tartott szolgálat. A koszorú a fej 
köré font fejék, mely megkülönbözteti az adott fejet a többitől; a rang jelképe, az örökölt 
vagy kivívott megkülönböztetés pecsétje, amely valódi belső értékétől függetlenül képvisel 
értéket – néha pedig valóban nagyon értékes is. Johor szultánjának koronája kétmillió font 
sterlinget24 ér; a brit koronát eredetileg negyed millióra25 értékelték, most viszont még 
értékesebb lett a Cullinan gyémánt hozzáadásával, amely a legnagyobb csiszolt gyémánt 
a világon. Aki palotájának már az alapzatát is drágakövekből építi, nem valószínű, hogy 
királyainak értéktelen koronázási jelvényeket adna. Másfelől, az is előfordul, hogy a 
korona önmagában csekély értékű vagy értéktelen, mint Lombardia vasból vagy Skócia 
tölgyfából készült koronája. Az iszthmoszi koszorúnak, amelyért Görögország legjobbjai 
küzdöttek, és amely mindössze néhány babér- vagy olajfalevélből állt26, például 
egyáltalán nem volt pénzben kifejezhető értéke. A versenyzők nem a levelekért futottak, 
hanem azért a dicsőségért, amit ezek a levelek jelentettek. Tehát a csekély saját értékkel 
rendelkező korona – és ez itt életbevágóan fontos ahhoz, hogy megértsük a Szentírást – 
lehet, hogy mind közül a legdrágább a hozzá kapcsolódó érték miatt. Senki, aki a 
próféciákat tanulmányozza, nem feledheti azt az érzést, ha látta Nagy Károly koronáját a 
párizsi Louvre-ban – azt a koronát, amely a legrégebbi és legkirályibb a világon, amely 
mégis rendkívül egyszerű és a kora miatt megfakult; és amely egy napon kétségtelenül 
az Antikrisztus fejére fog kerülni. Egy korona azért értékes, amit képvisel, nem pedig azért, 
ami valójában. 

„Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de 
egy veszi el a jutalmat?” Milyen jutalomról beszél Pál? „Azok ugyan, hogy romlandó 
koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant” (1Kor 9:24-25). És kinek mondja ezt? „Az 
Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, 
elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül 
hívják bármely helyen, a magokén és a miénken” (1Kor 1:2). Vagyis felszólítja a 

                                                           
23 A görög sztefanosz (στέφανος) jelentése koszorú; az angol KJV – és emiatt a szerző is – azonban végig a korona 
(crown)  szót használja (érdekességképpen a modernebb NASB a sztefanoszt tizenhétszer fordítja koronának, és 
csak egyszer koszorúnak [wreath]). Károli a sztefanoszt tizenhatszor fordítja koronának (pl. Jel 2:10), és kétszer 
koszorúnak (pl. 1Kor 9:25). (Az ÚF-ban 15:3, az EFÓ-ban 6:12, Csiánál 0:18 a korona-koszorú arány.) A Szentírás 
koronára használt másik szava a diadéma (διάδημα), jelentése diadém, uralkodói fejék, és csak a Jel 12:3; 13:1; 
és 19:12-ben fordul elő. Az igeversek vizsgálata alapján kitűnik, hogy a jutalom gyanánt adott fejék szava tehát 
minden esetben a koszorú (sztefanosz), ehhez azonban jelen fordításunkban sem ragaszkodtunk mereven – 
(lekt. megj.). 
24 2014-es árfolyamon ez körülbelül 100 millió angol fontot jelent (lekt. megj.) 
25 ez pedig körülbelül 14 millió font lenne ma (lekt. megj.) 
26 ma már tudjuk, hogy az iszthmoszi koszorú – a pánhellén játékok szokásos babérkoszorúival szemben – 
valójában mandulafenyő-gallyakból készült (lekt. megj.) 



gyülekezetet, hogy fussanak a koszorúért! A vér által megszentelteket arra buzdítja, hogy 
rangot szerezzenek a dicsőségben; mert a második eljövetel koszorúit nem születés 
alapján kapjuk, hanem kivívott eredmény alapján. A szó, amit a Szent Szellem a koronára 
használ, olyan fejéket jelent, amelyet személyes győzelemért adnak27; s Pál ezt azzal 
teszi világossá, hogy a dolgot önmagához köti. Az apostol megtért lélek volt, a feltámadott 
Urat imádta, benne lakozott a Szent Szellem az újjászületés eredményeként, és 
megragadta Isten visszavonhatatlan ajándékát, az örök életet. Ennek ellenére mégsem 
bizonyos a koszorú felől. „Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy 
míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek [a koszorúra]” 
(1Kor 9:27). 

György király koronáját, amelyet 1902-ben apja28 koronázási ünnepségén viselt, 
egy, a legritkább fajta paradicsommadártól származó tollpamacs díszítette. A bóbita 
elkészítéséhez a madarat élve kell elfogni és a tollát úgy kitépni, mert ha elpusztul, a tollak 
azonnal elveszítik csillogásukat. A gyakori tigristámadások miatt viszont nagyon 
veszélyes a madár közelébe jutni; húsz évbe telt, mire összegyűjtötték a walesi herceg 
koronájához szükséges mennyiséget; tízezer fontot ér29, és tucatnyi vadász életébe 
került. Milyen csodálatos példázat a mártírok koronájáról! „Légy hű mindhalálig, és néked 
adom az életnek koronáját” (Jel 2:10). 

Pál apostol mindezekért elénk adja a koronázás feltételeit, amelyek betartására 
buzdítja az egész Gyülekezetet: 

1. Az önfegyelem alapvető a koszorú elnyeréséhez. „Mindaz pedig, aki pályafutásban 
tusakodik, mindenben magatűrtető (…) megsanyargatom testemet és szolgává 
teszem” (1Kor 9:25,27). Az ellenség, akivel a hívő harcol, belül van. Ahogyan Isten 
csak a sebzett lelket menti meg, ugyanúgy csak a sérült testet koronázza meg. 
„Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, 
bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet” (Kol 3:5). „Annakokáért mi is (…) 
félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az 
előttünk lévő küzdő tért (pályát – ÚF)” (Zsid 12:1).  

2. A korona dicsősége a lélek tudatos ösztönzője kell, hogy legyen. A korinthusi 
atléták tíz hónapos gyötrelme babér- vagy vadolajfa-koszorút nyert a számukra: 
annyira mulandó volt a dicsőség, mint amennyire maga a koszorú. „Azok ugyan, 
hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant” (1Kor 9:25). A miénk 
olyan koszorú, amely „hervadhatatlan” (1Pt 5:4), amelyet a teljes örökkévalóság 
sem tud megfakítani, és semmilyen kéz sem tud leszakítani a fejünkről. Aki 
szabályszerűen küzd, annak számára biztosított a korona. „Én azért úgy futok, mint 
nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos” (1Kor 9:26). Ha 
ez Pál korona felőli bizonyosságát fejezi ki, csupán azt jelentené, hogy már 
kijelentés útján tudhatta (ahogyan később tudta is, lásd 2Tim 4:8), hogy megnyerte 
a díjat, sokaktól eltérően (24. vers), akik kudarcot vallanak; de itt nem ezt jelenti, 
mert közvetlen ezután (27. vers) saját bizonytalanságának ad hangot. Amire Pál 
rámutat, hogy mindazokat, akik teljesítik a feltételeket, semmilyen baleset, bírói 
részrehajlás vagy bármilyen elképzelhető igazságtalanság sem foszthat meg a 
jutalomtól. Egy atlétát, bármilyen tökéletes is volt a felkészülése, megelőzhettek 
vagy lehagyhattak az iszthmoszi  játékokban. Elegendő koszorú áll viszont 
rendelkezésre mindazok számára, akik megütik az Isten által előírt szintet.  

3. Az engedetlenséggel el lehet a koronát játszani. „Tartsd meg, ami nálad van, hogy 
senki el ne vegye a te koronádat” (Jel 3:11). Ez az ösztönző erő tartotta Pál lelkét 

                                                           
27 lásd a 21-es számú lábjegyzetet (lekt. megj.) 
28 VII. Eduárd (lekt. megj.) 
29 2014-es árfolyamon ez körülbelül 1 millió font, azaz úgy 400 millió forintot ért a korona (lekt. megj.) 



mintegy vasmarokkal fogva: „hogy míg másoknak prédikálok, [hogy álljanak be a 
versenybe], magam valami módon méltatlanná ne legyek [a jutalomra].”   

 
Bizonyos tehát, hogy minden korona a hit utáni cselekedetek függvénye, és csak 

kivívott eredménnyel lehet ezeket megszerezni. Urunk maga is úgy jön vissza, fején sok 
koronával (diadéma, Jel 19:12), amely tehát nem valamilyen semmitmondó ékesség, vagy 
Isten Fiának járó puszta megkülönbözető dísz, hanem olyan korona (diadém), amelyet 
Isten végső pecsétnek tekint Krisztus szenvedésén, természetén és királyi méltóságán. 
Ugyanúgy, ahogyan most a kegyelem által közeledünk Urunkhoz, úgy fogunk Hozzá 
közeledni a dicsőségben is, és erre törekednünk kell. Fején ugyanis „sok korona” 
(diadém), ékköves fejdísz (tiara) van – az egész együtt tehát több sor, egymás tetejére 
helyezett koronákból álló korona30, melynek a pápai süveg csak hamis utánzata. A 
koronák a következők: 

1. A romolhatatlanság koronája: „Akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak 
ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, 
mi pedig romolhatatlant” (1Kor 9:24-25). Kaphat-e koszorút az a futó, aki kudarcot 
vallott a futásban? „Úgy fussatok, hogy elvegyétek.”  

2. Az öröm koronája: „Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk 
koronája? Avagy nem azok lesztek-é ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő 
eljövetelekor?” (1Tessz 2:19). Meg lehet-e koronázni valakit azért, „mert sokakat 
igazságra vitt” (Dán 12:3), ha valójában sohasem vitt igazságra senkit sem?  

3. A dicsőség koronája: „A köztetek lévő presbitereket (véneket) kérem én, 
legeltessétek az Istennek nyáját, és mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a 
dicsőségnek hervadatlan koronáját” (1Pt 5:1-4). Meg lehet-e  jutalmazni azt a 
tanítványt Isten nyájának legeltetéséért, aki sohasem csinálta azt?  

4. Az igazságosság koronája: „A hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az 
igazság koronája (…) nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva 
várják az Ő megjelenését” (2Tim 4:7-8). Kaphat-e koszorút valaki azért, mert 
éberen őrködött, ha sohasem őrködött? 

5. Az élet koronája: „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána 
megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját” (Jak 1:12). Kaphat-e koszorút valaki 
azért, mert ellenállt a kísértésnek, ha éppenséggel engedett neki? 

 
Hogy a korona lehetősége elveszhet a hívő számára, olyan bizonyos, mint a 

Szentírás bármelyik más igazsága. „Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a 
te koronádat” (Jel 3:11). A korona ugyanis jutalom, amit csak akkor adnak, ha a feltételek 
teljesültek. „Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen 
versenyez” (2Tim 2:5, ÚF). Mivel Isten a szentséget tette útlevéllé a koronához, így a 
korona sem más, mint a szentség jelképe. A koszorút nem a verseny elején adják, hanem 
a végén; a dicsőség olyan koszorúja ez, amelyet csak a sikeres futóknak adnak; a sikeres 
futó pedig az az atléta, aki gondosan betartotta a verseny szabályait. „Ha ilyen 
megkoronázásban lehet majd részem, akkor lehetek-e más, mint balgatag, ha nem 
vagyok kész arra, hogy mindent feláldozzak a győzelemért?” (Webb-Peploe31). Amikor 
Románia 1881-ben királyság lett, Károly király, mivel nem volt nemzeti koronájuk, azt 
mondta: „Küldjetek a fegyvertárba, és az ellenségtől megszerzett ágyúkból öntsetek egy 
vaskoronát annak jeléül, hogy harcmezőn nyertük el, s életünkkel és vérünkkel fizettünk 
érte.” 

                                                           
30 A brit király és királyné koronázásán például négy koronát használnak – St. Edward és St. Edgitha koronáit, és 
két állami koronát; a két utóbbit, mivel az uralkodó személyes vagyonát képezik, újra lehet készíttetni minden 
újabb koronázáskor – (szerző megj.). 
31 Hanmer William Webb-Peploe (1837-1923) – anglikán lelkész. A Keswick konferenciák előadója, egyik fontos 
témája volt Krisztus teljesen elegendő volta a győzelmes hívő élethez. – (ford. megj.) 



 

Veszélyben a koronánk 

 
Páratlan jelentőségű előképpel erősíti meg Pál apostol Isten kettős igazságát, 

amelyet az Ige újra és újra előrevetített már a megváltás hajnalától kezdve: hogy a 
pusztában vándorló Izrael nem más, mint rólunk szóló, valóságos előkép. „Ezek pedig 
példáink lettek. (…) Mindezek pedig példaképen estek rajtok” (1Kor 10:6,11). Izrael 
népének megtapasztalásait Isten a saját természetének nem egyszeri, hanem maradandó 
kijelentésének szánta: Minden emberi megtapasztalásnak, a mienknek ugyanúgy, mint az 
övéknek, ugyanannak a változhatatlan isteni természetből kell fakadnia, főleg, mivel Isten 
ezeket célzottan a gyülekezet számára munkálta és íratta le. „Ezek pedig példáink lettek, 
hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak” „Megírattak pedig a mi 
tanulságunkra”. Az ihletett feljegyzés azért van, hogy bizonyítsa a párhuzamot: Úgy 
munkálkodott, hogy megismerjük az Ő jellemét; úgy íratta le, hogy mindörökre 
megismerjük. A párhuzam ráadásul az ítéletre is kifejezetten rámutat: „Elhullának a 
pusztában. Ezek pedig – az ismétlődő elhullások – példáink lettek”. Az ítéletek úgy 
ágyazódnak be az Igébe örökre, mint a sziklába, hogy a puszta váljék a gyülekezet 
kisdedóvójává. Ha tagadjuk a párhuzamot, akkor keresztülhúzzuk az ihletettséget is; ha 
nem vesszük figyelembe a párhuzamot, elnémítjuk a Szentírást. Ha azonban elismerjük 
a párhuzamot, azonnal meglátjuk, milyen hatalmas veszély leselkedik a Krisztusban 
hívőkre. 

Az apostol a következő kép segítségével fekteti le saját szellemi helyzetünk 
monumentális alapjait: „A mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak – megváltotta őket a 
Bárány vére –, és mindnyájan a tengeren mentek által – Isten különválasztotta őket az 
istentelen világtól –, és mindnyájan Mózesre merítkeztek be a felhőben és a tengerben – 
a nép el lett temetve a bűnnek –, és mindnyájan egy szellemi eledelt ettek – az Úr 
asztalánál –, és mindnyájan egy szellemi italt ittak – a Szellem, amely a megütött 
Kősziklából, az Úrból fakadt –, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követi őket: e 
kőszikla pedig a Krisztus volt” (1Kor 10:1-4). A kegyelmi állapotot ilyen kevés szóval aligha 
lehetne kimerítőbben megfogalmazni: ha a kiváltság védettséget tudna nyújtani, akkor 
Izrael esetében a bukás soha fel sem merülhetett volna. Figyeljük meg azonban a 
következő, megdöbbentő és tanulságos figyelmeztetést: „De azoknak többségét nem 
kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában” (5. vers). Mindnyájan alatta voltak, 
mindnyájan átmentek, mindnyájan alámerültek, mindnyájan ettek, mindnyájan ittak – 
többségük elhullott. Mert „akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy 
veszi el a jutalmat” (1Kor 9:24). „Mindnyájan” – az egész Izrael; „többségük” – az egész 
Izrael, kivéve kettőt32. „Azért aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék” (1Kor 
10:12). 

Isten két, egymást kizáró választási lehetőség elé állít bennünket. Az elhullott 
Izrael ugyanis, vagy a hívő örök pusztulásának, vagy pedig eljátszott jutalmának az 
előképe: ha nem elvesztett dicsőség, akkor elvesztett élet. Magából az igeszakaszból 
kiderül azonban, melyik: „Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan 
futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Nem akarom 
pedig, hogy ne tudjátok, Atyámfiai, hogy a mi atyáink – a kiváltságosak –, elhullottak” 
(1Kor 9:24; 10:1, 5). Nem az örök élet ajándéka, hanem a jutalom az, ami veszélyben 
forog. Isten sohasem helyez minket a vér alá csak azért, hogy valamikor kivonjon minket 
annak áldott hatása alól (Róm 8:1; Jn 10:27-29; Róm 11:29; Zsid 9:12); viszont sohasem 
ad jutalmat ajándékba visszavonhatatlanul. Ahogyan ötszörös volt a kiváltság és ötszörös 

                                                           
32 Figyelemre méltó, hogy a királyság négyszeres (Lk 13:24) örökségét két élő és két halott testesíti meg: Káleb 
és Józsué; valamint Jákób (1Móz 44:29) és József (Józsué 24:32), akiknek a csontjait vitték be az Ígéret Földjére. 
– (szerző megj.) 



az elhullás, ugyanúgy még a legjobb szenteknek is szükségük van a legrosszabb bűnök 
elleni figyelmeztetésre. „Nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez” (2Tim 
2:5, ÚF). Isten kiválasztásának áldott valósága nem adhat védelmet a kiválasztott ember 
bűneivel szemben. Emlékezzetek Mózesre33! „Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; 
megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett” (1Kor 10:11). 
Farrar esperes szerint Viktória királynő egy alkalommal a második eljövetelről beszélgetett 
a lelkészével (aki minden bizonnyal maga Farrar volt). „Mennyire szeretném – mondta a 
királynő – ha az Úr még az én életemben visszajönne!” „Miért, Felség?” – kérdezte a 
lelkész. A királynő remegő ajkakkal válaszolt: „Mert annyira szeretném a lábai elé tenni a 
koronámat.” Egyedül a megszentelt szolgálatban elért eredményeink szerint kapjuk azt a 
dicsőséget, amit az Ő lábai elé fogunk letenni azon a napon. 
 

Keresztyén felelősségünk 

 
A megbízáshoz természetéből fakadóan hozzátartozik, hogy egy napon be is kell 

számolni róla. Azután a hosszabb időszak után tehát, míg szolgái kereskedtek a rájuk 
bízott talentumokkal, Jézus egyszer csak azt mondja: „megjött ezeknek a szolgáknak az 
ura, és számadást tartott velük (Mt 25:19, ÚF). A példázat a nemes ember elutazásától a 
visszatérésig tartó teljes időszakot magában foglalja; azt, amely Urunk 
mennybemenetelétől egészen a második visszajöveteléig tart – ezért beletartoznak 
mindazok, akik az Ő ügyeit intézték a földön majdnem kétezer éven keresztül. Felöleli azt 
a teljes korszakot, az egyetlen olyan időszakot, amelyben Krisztus gyülekezete 
megtalálható; átfogó történelme tehát a Gyülekezet munkájának és ítéletének. A ránk 
bízott vagyon kicsiny, de az elérhető hozam óriási. A legmagasabb rangú szolgának, aki 
egy minából34 tízet csinált, Urunk ezt mondja: „Hű voltál a kevésen” (Lk 19:17, ÚF). 
Jelentéktelenek, névtelenek, sokan hontalanok, földönfutók vagyunk, rang és tekintély, 
sőt barátok nélkül, mégis kezünkben tartjuk a ránk bízott vagyont, amely, ha megfelelően 
használjuk, felmérhetetlen gazdagsággá és hatalommá válhat a Messiás királyságának 
napján. 

A fő hangsúlyt Urunk azonban a harmadik szolgára helyezi – hét vers szól arról a 
szolgáról, aki kudarcot vallott, és csak három-három vers azokról, akik sikerrel jártak; 
következésképpen, ennek a szolgának a kilététől függ Krisztus fő tanítása ebben a 
példázatban. Ha nem értjük meg, hogy ez a szolga mi magunk is lehetünk, akkor olyan 
rejtett veszély les ránk, mint a levelekkel letakart csapda. Minden magunkévá tett igazság 
ugyanis áramütésként érinti a lelket; ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az a hívő, aki bár 
a harmadik szolga minden bűnét vagy törvénysértését elköveti, viszont elutasítja, hogy 
ezt az igeszakaszt önmagára alkalmazza, olyan páncélba zárja be magát, amelyről Isten 
kardja élét vesztve pattan le.   

Alapvető fontosságú tehát megismerni a harmadik szolga szellemi állapotát, aki a 
következőkből kifolyólag Isten gyermekének bizonyul: 

1) A többi szolgával együtt Urunk ugyanúgy az ő gondjaira is bízta javainak 
igazgatását mennybemenetelekor. Krisztus sohasem bízta és soha nem is bízza az Ő 
földi munkáját meg nem váltott emberekre: tehát ez a szolga is megmentett lélek a többivel 

                                                           
33 Mózes előkép-életének másik aspektusa is elénk tárul egyedülálló temetésében és ezernégyszáz évvel későbbi, 
a Megdicsőülés hegyén való megjelenésében. Az összes prófétával együtt (Lk 13:28) ugyanis, ő maga, személy 
szerint annyira bizonyos a királyság felől, mint amennyire biztosan ott volt korábban a kívül rekesztettek között: 
a halott szentek magányos képviselőjeként állt a Hegyen; hű volt az ő [Isten, 4Móz 12:7] egész házában, mint 
szolga (Zsid 3:5). – (szerző megj.) 
34 A pénzegység megjelölésére szándékosan használjuk a minát, a szintén használatos gíra szó ugyanis – a 
minával ellentétben – nem található meg egyetlen eredeti szövegben sem (a gíra az olasz líra középkori átvétele 
a magyarban). – (lekt. megj.) 



együtt. Jézus mindnyájukat így nevezi, „az ő saját szolgái”; szó szerint „rabszolgák”, akiket 
Gazdájuk pénzén vettek meg, s akik az Ő tulajdonai. „Amikor a nemes ember útnak indul, 
birtokát, mivel nem fogja tudni ellátni az igazgatását úgy, mint korábban, kénytelen mások 
hűséges szolgálatára bízni. Erre a célra pedig nem idegen szolgákat hív, hanem a 
sajátjait, a hozzá tartozókat – és mivel gazdaként számíthat rá, hogy azok a sajátjukként 
fogják képviselni az ő érdekeit, rájuk bízza hátrahagyott birtokát.” (Goebel35). A szolgák 
képesség tekintetében szinte a végletekig különböznek, de abban egyáltalán nem, hogy 
megbízatásuk mindegyikük számára egyforma. 

2) A három szolgát együtt ítélik meg, egy helyen, egy időben; a gonosz halottak 
ítélete viszont még nem most következik, hanem majd csak a nagy fehér trón előtt (Jel 
20:5,12), ezer évvel a megváltottak ítéletét követően. Tehát a rest szolgát is megítélik, a 
három közül utolsóként, mint utolsót a feltámadásban és utolsót az elragadtatásban. Mert 
ő az a szolga, aki „tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata 
szerint nem cselekedett” (Lk 12:47). Mivel együtt ítéltetnek meg, mind a három szolga a 
megváltottakhoz tartozik, és csakis azzal az egyetlen ítélkezéssel, amellyel a gyülekezet, 
és csakis a gyülekezet fog szembenézni (2Kor 5:10). Mivel erre az ítéletre a parúszia36 
idejében kerül sor, amelyhez az egyetlen út az elragadtatás, minden meg nem váltott 
ember szükségszerűen fizikailag ki van zárva belőle. Senki sem érheti el az ítélőszéket, 
csakis a megváltottak37. 

3) Mind a három szolgát – a hét gyülekezethez hasonlóan – egyedül munkájuk 
alapján ítélik meg. Hitüket és a távol lévő Király iránti szeretetüket már eleve feltételezik, 
a helyzetüket soha, senki nem firtatja. Ha a harmadik szolga megváltatlan lélek lenne, 
munkáját semmiképpen és semmilyen alapon nem lehetne elfogadni. A két eljövetel 
között egyedül a megváltottakat ítélik meg a munkájuk szerint, mert csakis azok 
dolgozhatnak Krisztusért, akik kaptak is Tőle valamit. Isten minden szolgájának személyre 
szabott szolgálata, betöltendő szent megbízatása van Krisztusért a világban. Pontosan 
ez a küldetés, ez a megbízatás az, amely őt szolgává teszi – nem véletlen, hogy az 
apostolok is leginkább így szerették magukat nevezni (Róm 1:1; 2Pt 1:1; Jak 1:1; Júdás 
1). A kapott üdvösség az egyetlen alap, amelyen a hívő egyáltalán kereskedhet, és 
egyedül a gyülekezet az a piac, ahol Isten kereskedelme zajlik. „Nyilvánvaló, hogy a 
példázatban nem egy hitehagyottat látunk, aki teljesen kiesett volna a hitből, hanem olyan 
embert, aki továbbra is szolga maradt, nem bontotta fel urával való kapcsolatát, sem nem 
tékozolta el talentumát, ellenben nem használta azt Urának hasznára; ő az, aki nem 
teljesítette kötelességét” (Olshausen38). 

4) A mindent elsöprő végső bizonyíték pedig ez: A minákról szóló kettős példázat 
(Lk 19:12-27) gondosan ellentétbe állítja egymással a megváltatlanokat és a 
megváltottakat, azaz a polgárokat és a szolgákat; azt a két osztályt, amelyre az egész 
emberiség élesen kettéoszlik. Urunk a szolgákra bízza mindenét a földön, a polgárok 
pedig ezt az üzenetet küldik a mennybement Krisztus után: „Nem akarjuk, hogy Ő 

                                                           
35 Siegfried Abraham Goebel (1844- 1928) – német református lelkész, a németországi Szász-Anhalt tartomány 
Halberstadt városának káplánja. – (ford. megj.) 
36 Parúszia – görögül παρουσια (parouszia): jelenlét, eljövetel, főbb királyi méltóságok látogatására utaló 
kifejezés.  Azt az időszakot jelöli, amely ennek a korszaknak a végét és az Úr második eljövetelét jelző események 
sorozatát foglalja magába. – (ford. megj.) 
37 Torontóban, egy összejövetelen egy hívő hölgy odajött az előadóhoz és így szólt: „Ön teljesen felzaklatott! Azt 
gondoltam, én semmilyen ítélet alá nem kerülök. Akkor honnan tudjam, hogy meg vagyok-e váltva?” „Hölgyem 
– felelte az előadó –, a válasz nagyon egyszerű. Abban a pillanatban, amikor az ítélőszék előtt fog állni, tudni 
fogja, hogy meg van váltva, mert senki más, egyedül csak a megváltottak kerülhetnek oda.” A halottak közül az 
elveszettek nem ítéltetnek meg, csak ezer évvel később, a nagy fehér trón előtt. – (szerző megj.) 
38 Hermann Olshausen (1796-1839) – német teológus, egyetemi tanár, egy újszövetségi kommentár szerzője. – 
(ford. megj.) 



uralkodjék mirajtunk” (14. vers), s ennek Trench érsek39 szerint a teljes és végső 
kiteljesedése az utolsó idők nagy hitehagyásában lesz. Mind a három szolga elfogadta 
Jézust Urának, és aktívan bekapcsolódott Isten szolgálatába. „Saját szolgái – ti. akik az 
Övéi lettek a hitben, ellentétben a polgárokkal, akik nem akarták” (Steir), és akik majd 
irgalom nélkül megöletnek Őelőtte (27. vers). „Míg az egyik szolga Krisztus testének, a 
gyülekezetnek terméketlen, tétlen tagját képviseli, aki nem teljesítette kötelességét, addig 
ezek a polgárok nyílt lázadók, és ezért Uruk a megölésükre ad parancsot. Egyértelmű, 
hogy ez a büntetőeljárás alapvetően különbözik a szolga elmarasztalásától” (Olshausen). 

Látjuk tehát a mindannyiunkat fenyegető veszélyt, amelyre Urunk, mint világító 
fáklyával hívja fel a figyelmet, és amely – meglepő módon – éppen a legkisebb, 
legegyszerűbb tanítványt fenyegeti leginkább. És mi ez a veszély? Alulértékelni azt, amit 
Isten nekünk adott. Krisztus mindegyik szolgájának azt adja, amiről úgy látja, hogy azt 
bölcsen tudja használni; annyit, amennyit kezelni tud, és ami által nyereséget szerezhet. 
Egyetlen szolga sem mondhatja, „Uram, nekem semmit sem adtál”; és egyetlen szolgától 
sem várja el Krisztus, hogy képességeinél vagy lehetőségeinél nagyobb eredményt érjen 
el. A legszegényebbnek, a legiskolázatlanabbnak, a legismeretlenebbnek is megvan az a 
„kicsi”, amely hatalmas vagyont szerezhet számára a jövőben. „Egy talentumot kap a rest 
szolga is, »az ő erejéhez képest«: ezért ő is éppen annyira képes, és ez okból kifolyólag 
éppen olyan köteles is készségesen munkálkodni rábízott ajándékával, mint a többi 
szolga a sajátjával” (Goebel). Ő azonban annyira alulértékeli a lehetőségét, hogy elássa 
a földbe – az evilági létbe. Testiessége a szégyene, mert ő Isten gyermeke, és mint ilyen, 
visszaél a megbízásával. „Az a körülmény teszi őt vétkessé, hogy a pénzt nem idegentől 
kapta, hanem a gazdájától, akihez ő szolgaként kötődött” (Goebel). 

Nem a talentumok megléte határozza meg tehát jutalmunkat, hanem egyedül az, 
hogy hogyan használtuk azokat: nem az első öt, és az első két talentum, hanem a 
második öt és a második kettő az, amiért a jutalmat kapjuk. Jézus a harmadik szolgát úgy 
állítja elénk, mint aki az első kettőnek pontosan az ellentéte; „jó” és „hű” helyett „gonosz” 
és „rest” szolgának nevezi. Nem általános értelemben „jó”, hanem mint jó szolga, és nem 
általános értelemben rossz (vagy gonosz), hanem mint rossz szolga. Az egyiknek a 
jósága hűségében áll, a másiknak a gonoszsága restségében van. „Ez a 
megkülönböztető jelző magában foglalja minden bűnét: Te, rest szolga” (Steir). 
Haszontalan (Mt 25:30), de nem megtéretlen vagy hitehagyott; nem élt vissza vele, nem 
sikkasztotta és nem tékozolta el, hanem egyszerűen elrejtette a pénzét. Pontosan mivel 
is vádolja őt Urunk? Vajon hitetlenséggel, istentelenséggel, lázadással, hitehagyással, 
házasságtöréssel, lopással, gyilkossággal? Egyikkel sem; az a bűne, hogy Isten 
szolgájaként egyszerűen nem tett semmit sem az életével; pusztán azt csinálta rosszul, 
hogy visszatartotta erejét az Istennek való szolgálattól. Gyűjtött, amikor költeni kellett 
volna; nem volt szent felelősségérzete. „A példázat nem nagy bűnösöknek szól: 
figyelmeztetés azoknak, akiket Isten felruházott királyságának egy bizonyos területén való 
szolgálatra, de elrejtik talentumukat” (Trench). Így szól: „Mivel nem tudok olyan szent 
lenni, mint amennyire Isten kívánja, feladom a próbálkozást, hogy ilyen szigorú 
követelményeknek eleget tegyek; mélyen tiltakozom a cselekedetekért járó jutalom tana 
ellen, és megtagadok minden felelősséget, amely meghaladja Krisztus szolgájának azt a 
feladatát, hogy a kegyelem – megtérésekor rábízott – ajándékát megtartsa”. Válasza 
azonban – Ura szavai alapján – jelzi, hogy tudta, mi az igazság. A Bíró válaszol: Éppen 
az elveim szigorúságának tudata kellett volna, hogy gondosabbá, nem pedig 
gondatlanabbá tegyen, hogy megfelelj a követelményeknek. „Ezáltal a gonosz szolga 
saját szájával tesz bizonyságot arról a legmagasabb rendű igazságról és tökéletesen 
jogos elvárásról, amely szerint az Úr megköveteli annak gyümölcsét, amit Ő vetett vagy 

                                                           
39 Richard Chenevix Trench (1807 - 1886) – anglikán teológus, filológus, költő.  Az Újszövetségi szinonimák 
szerzője. – (ford. megj.) 



adott – hogy Isten gyümölcsöket és cselekedeteket kíván” (Steir). Mert ha a hívőnek az 
ítéletekor csak annyija van, mint amennyije megtérésekor volt, az kárhoztatásul lesz 
számára. Mivel az élete negatív volt, olyan lesz a büntetése is: kivetik a külső sötétségre 
a ragyogóan megvilágított ünnepi teremből.40 „Semmit nem mond a szolga további 
büntetéséről; elég annyi, hogy nincs része az Úr királyságában” (Goebel). Elveszített 
lehetőségek, eltékozolt kegyelem, könnyen vett kiváltságok, eladott születési jog felett 
lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”41 

Mindkét hű szolga figyelemreméltó példája azonban az ítélet napjával kapcsolatos 
bizalomnak (1Jn 4:17): mindkettő örömmel jön elő, mert kézzelfogható bizonyítékaik 
vannak: a megduplázott talentumok. Mindkettőt azonnal meghívják Uruk örömébe – a mi 
Urunk örömébe a királyságában, amiért elszenvedte a keresztet, megvetve a gyalázatot; 
ez „az uralom, melyet Isten fog ráruházni második eljövetelekor a mennyből, hogy 
felállítsa a messiási királyságot királyi hatalommal és dicsőséggel” (Goebel)42. Így történt 
volna a harmadik szolgával is, ha hűségesnek találhatták volna. „Nincsen része urának 
királyságában; tehát annak is, aki olyan, mint ő, nem lesz része Krisztus királyságában” 
(Goebel). Mindkét hűséges szolga minden képességét és erejét ura hasznára fordította. 
Mesterük hosszas távolléte nem tette őket restté vagy hanyaggá, ellenkezőleg, több időt 
biztosított számukra, hogy még nagyobb nyereséget szerezzenek; s annak hasznát, amit 
a gyülekezetben szereztek, a királyságban fogják learatni. A „jól van” egyetlen okból 
kifolyólag hangzik el – mert jól cselekedtek. „Az időt nem tétlen várakozásra kapták, 
hanem próbatételnek is, ezért döntő fontosságú számukra, mert felhasználása mikéntjétől 
fog függeni Krisztus királyságában való részvételük és abban elfoglalt helyük” (Goebel). 
Mert a saját kamatainkat úgy növelhetjük, hogy ha az Úréit növeljük: minden Neki 
megszerzett százalékért százalék, és minden egyes mináért (Lk 19:17) egy város a 
jutalom; minél átadottabb, odaszenteltebb az élet, annál ragyogóbb a dicsőség. Egyik 
szolgának sem volt egy minánál több, és egyik szolgának sem volt egy minánál kevesebb; 
minden szolgának egyenlő esélye volt arra, hogy tíz minát szerezzen: mégis – amennyire 
tudjuk – csak egy szerzett annyit. „Az eljövendő Király próbatétele ez, amelynek során 
szolgái hűségüket először egy kis összeg felett bizonyíthatják, azután pedig jutalmukként 
részük lehet királyságának igazgatásában” (Goebel). Mert ugyan a tíz város és az öt város 
képletes – egy példázatban minden szóhasználat magától értetődően ilyen –, Urunk 
mindazonáltal kijelenti, hogy a „sok”, amit a hűséges szolgájára bíz, nem kevesebb, mint 
királyi hatalom. „És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak 
hatalmat adok a pogányokon; és uralkodik rajtuk vasvesszővel” (Jel 2:26-27). Ezt követi 
a gonoszok feletti ítélet Izrael és a pogányok között. „Miután a Király kiosztotta a 
dicséreteket és feddéseket, jutalmakat és büntetéseket azoknak, akik mint szolgák, 
közvetlenebb kapcsolatban állnak Vele, mivel saját háznépéhez tartoznak, utána 
végrehajtja bosszúját ellenségein, mindazokon, akik nyíltan megtagadták alattvalói 
kötelezettségüket Iránta, és akik letagadták, hogy egyáltalán az Ő háznépéhez 
tartoznának” (Trench). 

Az tehát, „Aki Eljövendő, a hűséges és hűtlen szolgáknak egyaránt az Ura marad; 
az utóbbiak esetében azonban a felelősségre vonáskor mutatja meg Magát mint Úr” 
(Steir). Mert amilyen mélységes a restség megbüntetése, annyira magasztos a hűség 

                                                           
40 Mivel a parúszia a sűrű sötétség helye (Zsolt 18:10), amelyben a sekina dicsőség lakozik (Mt 16:27), a királyság 
küszöbén kivettetni a világosság belső köréből olyan, mint kivettetni a sűrű fellegsátor külső sötétségére (Zsolt 
18:12). – (szerző megj.) 
41 „Ha a példázatbeli szolga nem hívő, hanem pusztán névleges hívő, akkor viszont senki sem képviseli azt a hívőt, 
aki csődöt mondott hűségében” (C.G.  Trumbull). – (szerző megj.) 
42 Ez csakis az ezeréves királyság lehet, mert Urunknak mint Isten Fiának örökkévaló királysága – amely 
különbözik attól a királyságtól, amit a nemes ember  elmegy, hogy megszerezzen (Lk 19:12) –  önmagában rejlően 
az Övé, kezdet vagy vég nélküli, és soha sincs átruházva: „a  Fiúról így szól, A te királyi széked, óh Isten, örökkön 
örökké” (Zsid 1:8). – (szerző megj.) 



megjutalmazása. Kétélű: pontosan ugyanabban az arányban, ahogyan elfogadjuk a 
hűségért megígért óriási jutalmat, ugyanúgy vagyunk kénytelenek elismerni a hűtlenség 
következményeinek súlyosságát is. „Uruk távozása és második eljövetele közötti 
időszakban a tanítványoknak hűséges kitartással kell munkálkodniuk Érte és az Ő 
ügyéért, méghozzá azzal, amit elmenetelekor rájuk bízott, mert a legdicsőségesebb 
jutalom ilyen hűségért adatik, míg a legszigorúbb büntetés az önző nemtörődömséget 
fenyegeti, amely visszautasítja cselekvő alkalmazását annak, amit kapott” (Goebel). 

Így nézünk hát szembe a döntő pillanattal. Az Úr tisztségviselőket keres a királyság 
igazgatásához; Isten ezért a két eljövetel közé hosszú időszakot ékelt szándékosan 
közbe, hogy így Urunk távolléte alatt próbára tehesse szolgáit, hogy kiderüljön, 
visszajövetelekor kik azok, akik alkalmasak felelősségteljes és bizalmi állások betöltésére. 
A nemes ember, mielőtt elment, tervet készített azoknak a tisztségviselőknek a 
kiválasztására, akik majd segítik őt királyságának igazgatásában; és kidolgozta azt is, 
hogyan teszi nyilvánvalóvá visszatértekor a választott tisztviselők kilétét. A terv jelen 
pillanatban is végrehajtási szakaszban van, célja, hogy felfedje a hivatalra való egyéni 
alkalmasságot és a bizalomra való személyes rátermettséget. A legizgalmasabb azonban 
az, hogy a hosszú utazás a végéhez közeledik, és a vizsgálat bármelyik pillanatban 
elkezdődhet. „Igyekezzetek a krisztusi jellemet kiművelni magatokban! Az aratnivaló 
rengeteg, a munka kemény – a nap pedig lemenőben, és a számadás közel. Nincs 
vesztegetni való idő! Feszüljetek neki úgy, mint eddig még soha, és így szóljatok, »Egyet 
cselekszem!«” (A. Maclaren). 
 

Az ezeréves királyság 

 
Tanulmányozásunk köre még tovább bővül. Eddig egyértelmű, hogy a jutalom és 

a dicsőség – a tanítvány megkoronázása – a jellemtől és a szolgálattól függ. Vajon ez az 
alapelv – ahogyan azt megvizsgált példázat is sejteti – kihatással lehet a tanítvány 
belépésére az ezeréves korszakba, vagy abból való kizárására? Ez a korszak már régen 
kiesett a gyülekezet látásából, pedig, hogy Urunk személyesen vissza fog térni, hogy 
megalapítsa királyságát az egész földön, a gyülekezet általánosan vallott igazsága volt 
annak legtisztább hajnalán. „[A visszatérés és az uralkodás] bizonyosságát gondosan 
szívükbe vésték mindazok, akik kapcsolatban álltak az apostolok közvetlen tanítványaival, 
és úgy tűnik, ez a bizonyosság az igazhitű hívők uralkodó érzülete volt” (Gibbon). „Ezt az 
általános felfogást Órigenész idejét megelőzően sehol nem vitatták” (Mosheim); 
Órigenészig tehát egyetlen keresztyén író sem található, aki a fenti igazságot tagadta 
volna. „Senki sem kételkedhet abban, hogy az első két században ez a tanítás a 
gyülekezet egyetemes tanítása volt” (Giesler). Az apostolok utáni korban a legkiválóbb 
atyák hitték és tanították, és senki sem utasította vagy ítélte el; azoknak az időknek 
egyetemes tana volt ez” (Chillingworth érsek). „Az az elképzelés, hogy Krisztus tökéletes 
királysága a mennyben lesz, teljesen modern felfogás. Pál és János apostolok szerint 
Isten királyságának a földön kell megvalósulnia, amelynek révén ez is részét képezi az 
egyetemes átalakulásnak” (Dr. Tholuck). „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával 
és isteni harsonával leszáll az égből” (1Tessz 4:16). „És aki győz, és aki mindvégig 
megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk 
vasvesszővel” (Jel 2:26).43 

                                                           
43 Az „Isten országa” vagy a „Mennyek országa” közvetlenül a Dániel könyvéből vett kifejezés, olyan királyság, 
amely „betölti az egész földet” (Dán 2:35, 44), és felvált minden földi birodalmat. Ez nyilvánvalóan a messiási 
királyság: amikor „e világnak országai a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáéi lettek” (Jel 11:15), melyet most a jelenben 
a láthatatlan királyság (Mt 13), vagy a gyülekezet vetít előre; és mindkettő számára alapvetően szükséges a 
megújulás (Lk 17:21, Jn 3:3), amely, mivel minden prófécia szerint Krisztus második eljövetelekor fog 
megtörténni,  bizonyítja, hogy ez az ezeréves királyság.  Ez a királyi uralom az, amellyel Urunk visszatér (Lk 



Azt is tudjuk, hogy királyság evangéliumának hirdetése újra feléled az egész 
világon mielőtt eljön a vég (Mt 24:14); s napjainkban még szkeptikus körökben is egyre 
nagyobb figyelmet fordítanak Urunk apokaliptikus kijelentéseire. „A királyság fogalma az 
egyik legfontosabb helyet foglalja el Urunk tanításai között, ugyanakkor biztonsággal 
mondható, hogy nincs másik olyan téma, amelyet illetően jobban megoszlanának a 
magyarázatok. Egyeseknek a királyság egyértelműen a történelmi egyházat jelenti; 
mások számára ez a dolgoknak mindenestől a jövőben kibontakozó, isteni és földöntúli 
rendje, amely hirtelen átveszi az uralmat a mulandó rend felett; megint másoknak a 
királyság egyszerűen az ideális társadalmi rend, amelyet a földön kell megvalósítani; a 
negyedik csoport számára pedig a királyság Isten uralma az egyén szívében. Az újabb 
kritikai tendencia viszont az, hogy egyre inkább az eszkatologikus magyarázatra helyezik 
a hangsúlyt, és ennek megfelelően az Urunk tanításában szereplő királyság nem más, 
mint a dolgoknak nagyszerű jövőbeni és mennyei rendje, amely Krisztus eljövetelekor 
válik nyilvánvalóvá. A királyság a maga teljességében tehát még ezután fog eljönni, és 
nekünk mindig imádkoznunk kell érte. Ez az a nagy cél, amely szüntelen előttünk áll” 
(D’Arcy érsek oxfordi egyetemi igeszolgálata, 1910). Mert „test és vér nem örökölheti Isten 
országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok néktek. 
Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk” (1Kor 15:50,51). 

Természetes, hogy fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy az ezeréves korszak 
önmagában jutalom jellegű-e. A koronák birtoklása vajon olyan címet ad, amely a 
királyságba való bemenetelre is feljogosít?44 Ki lehet egy tanítványt zárni úgy, hogy 
ugyanakkor a neve végül benne legyen az Élet Könyvében, amely a Bárányé (Jel 20:15)? 
Nyilvánvaló, hogy egyedül a Szentírás adhat erre választ; és magának a felvetésnek sem 
kell aggodalomra okot adnia. Mindenki egyetért ugyanis azzal, hogy a királyságban a 
rangot a szolgálat és a szenvedés mértéke szabja meg; ha tehát a belépés és a kizárás 
szintén a szolgálattól és a szenvedéstől függ, akkor ez egyszerűen csak egy már 
elfogadott és tanított nagyon fontos alapelv kiterjesztése. Még mielőtt azonban Isten 
Szavához fordulnánk, jó, ha megfigyeljük, hogy Krisztusnak sok kegyes szolgája értette 
úgy a Szentírást, hogy az tanítja a hívő kizárásának lehetőségét. Polikárp, aki János 

                                                           
19:12,15). Bizonyos szemszögből nézve azonban a királyság most is jelen van, mert a példázatokban a királyság 
a gyülekezet. Szó szerinti igeszakaszokban ez a szó szerinti királyság; képletesen pedig a láthatatlan királyság. Az 
ok világos: Urunk, amikor személyesen volt jelen, a királyságról szintén jelenlevőként beszélt, mert az a Király 
személyében volt jelen. „Ha pedig Isten Szellemével űzök ki ördögi [szellem]eket, akkor hát eljött már hozzátok 
az Isten királysága” (Mt 12:28, CSIA). Amikor a Király eltávozott a földről, eltávozott a királyság is. Az Úr azonban 
láthatatlanul jelen van az Ő gyülekezetében: van tehát egy láthatatlan királyság. „Aki általvitt az Ő szerelmes 
Fiának országába” (Kol 1:13). Az örökkévaló királyságot illetően a prófécia keveset nyilatkoztat ki, és azt a keveset 
talán egyedül a Jelenések könyvének utolsó két fejezetében teszi. Az egyetlen igeszakaszban, ahol a Szent 
Szellem „a királyság” kifejezést használja (1Kor 15:24), az ezeréves királyságra utal. – (szerző megj.) 
44 „Vedd a dicsőség, tisztelet és öröm koronáját”, ezek a canterburyi érsek szavai a brit koronázáson, de a korona 
nem maga a dicsőség, nem is a királyság, csupán ezek bizonyítéka és szimbóluma. Amikor II. Miklós cárt a Téli 
Palotába fogolyként való visszatérésekor az őr a republikánus üdvözléssel köszöntötte: „Üdvözöljük, Romanoff 
ezredes”, a drágakövekkel ékesített korona elvesztése valószínűleg meg sem fordult a cár fejében, csak az 
elvesztett birodalom tragédiája. Amikor Urunk azt mondja, „Aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én 
cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel” (Jel 2:26-27), akkor nem 
maga a szimbólum (hiszen a királyi pálca pusztán vasból van) felbecsülhetetlen értékű, hanem az az óriási rang 
és hatalom, amelyet képvisel, és amit az Úr ad a kipróbált és megfelelt szolgájának. Egyetlen feltámadott szent 
sem lehet alattvaló az ezeréves királyságban, mert „éltek és uralkodtak Krisztussal” (Jel 20:4); mindegyik 
valójában trónon ül (Jel 20:4); és sem a Szentírás, sem a világ nem ismer korona nélküli királyt. (A Mt 25:33-34 
juhai – az üdvösséget nyert pogányok – az alattvalók [polgárok] lesznek mind az ezeréves, mind az örökkévaló 
királyságban). A korona a királyság állandó kísérője – annak bizonyítéka és szimbóluma. A korona feltételhez 
kötött felkínálását (Jel 3:11) Urunk a trón feltételhez kötött felkínálásával (Jel 3:21) egyenértékű ösztönzésnek 
tekinti; Pál pedig a romolhatatlan korona elvesztését (1Kor 9:27) Izrael földi királyságának elvesztésével 
illusztrálja (1Kor. 10:5). A kettő egymástól elválaszthatatlan. – (szerző megj.) 



apostol közvetlen tanítványa volt, azt mondja: „Ha ebben a jelenlegi korban a tetszésére 
vagyunk, akkor részesülünk az eljövendő korban is; és ha Őhozzá méltóképpen járunk, 
akkor Vele együtt fogunk uralkodni is.” Az a vélemény, miszerint az ezeréves uralkodás 
csakis a mártíroké lehet, „mint ismeretes, elterjedt volt a korai gyülekezetekben, és 
nemcsak a vértanúság támasza volt, hanem oda vezetett, hogy sokan vágyódtak is erre 
a kitüntetésre. Mert az első feltámadás a megváltott gyülekezetnek csak egy részét érinti; 
és míg az örök élet és az örökség hitből és ingyen kegyelemből adatik, és mint olyan, 
minden hívő számára közös, addig a millenniumi korona és az első feltámadás jutalom – 
a Krisztusért és a Krisztussal való szenvedés jutalma; különleges megtiszteltetés és 
különleges reménység az üldözött hívők vigasztalására és támaszára. Alig van kétségem 
afelől, hogy a szenvedés szükségét és hasznát a gyülekezet hamarosan együttesen meg 
kell, hogy tapasztalja, mint ahogyan még ma is, és minden korban néhány tagja már 
megtapasztalta” (Burgh). 

„Van-e Isten gyermekei közül bárkinek is bármilyen biztosítéka a Szentírásból, 
hogy számíthat rá, hogy az Úrral fog uralkodni a Jelenések 20. részében leírt időszak 
alatt? Viszont, hát Isten nem minden gyermekének szól annak ígérete, hogy Krisztussal 
uralkodhat a tökéletes és végső állapotban?” (Robert Chapman). „Az első feltámadás 
dicsőséges társaságába lehet, hogy csak azok fognak bekerülni, akik részestársai voltak 
Krisztusnak a megaláztatásban és szenvedésben (akár személyesen az Úr földi élete 
során, vagy ennek a korszaknak a folyamán) – a megváltottaknak egy kiválasztott 
csoportja, beleértve a mártírokat is” (Dr. E. R. Craven, Lange Apokalipszisének 
szerkesztője). „Azoknak, akik hisznek Őbenne, de nem mennek tovább, az Úr bizonyosan 
örök életet ad; de ennek megvalósulása nem kezdődik el az utolsó napig, amíg az 
ezeréves uralom véget nem ér. Ezek az emberek tehát nem mehetnek be a mennyek 
királyságába” (G. H. Pember). „A szentek jövőbeli állapota felőli legnagyobb kijelentés az, 
hogy Jézus Krisztussal azonosulhatnak az Ő uralkodásában – azok tehát, akik »győztek«. 
Nem mindenkit emelnek majd föl erre a pozícióra; az Úr ezt egyedül a győztes szenteknek 
szánta” (Dr. A. T. Pierson). „Az örök élet magában foglalja a jutalom lehetőségét; de ez 
lehet, hogy sohasem fog kibontakozni a hívő jelenlegi megpróbálási ideje alatt; ha pedig 
ez a helyzet áll fenn, akkor ki fog maradni a királyságból és az eljövendő korszak 
dicsőségéből” (S. S. Craig). „Egyesek véleménye szerint Isten legengedetlenebb 
gyermekének is meglesz az a kiváltsága, hogy Krisztussal uralkodhasson, akkor is, ha 
elveszítette a romolhatatlan koronát »a béma előtti rettenetes, jóvátehetetlen 
veszteséggel«. Alkalmas vajon az ilyen ember erkölcsileg arra, hogy Krisztussal 
uralkodjon? »Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban«” (J. Sladen). 
„Szomorú megfigyelni, hogy vannak hívők, akik a megtérésük után is mindenféle és 
mértékű bűnt elkövetnek, annyira, hogy a királyságot teljesen elveszíthetik, és az azután 
következő örök életben is csak a legalacsonyabb helyet kaphatják. Akkora horderejű 
igazság ez, hogy haladéktalanul elő kell tűnnie a homályból, amely övezi. A tiszta 
szeműek meg fogják látni, mennyire nyilvánvaló igazság ez, és annak ellenére 
megragadják, hogy emiatt Isten iránti, félelemmel vegyes áhítat lesz rajtuk úrrá, és a saját 
felelősségük mértékére is rájönnek” (Govett). Mert „a királyságból – a jók uralkodásából, 
amely Urunk visszatérésekor válik láthatóvá – való kívül rekesztésben nem kell 
meglátnunk az örökkévaló üdvösség elvesztését: a királyságba való bemenetel [bizonyos 
esetekben] lehetetlen, de ebből semmiképpen sem következik, hogy az üdvösséget 
ezáltal semmissé tenné” (Olshausen). „Ó, micsoda nemes törekvés megszerezni az egyik 
első helyet a dicsőségben! Ó, bárcsak állandóan és buzgón arra törekednénk, hogy 
gazdagon adassék az Isten királyságába való bemenetel! Nem Krisztus dolga, hogy 
azokat a dicsőséges trónokat pusztán megkülönböztetett kegyelemből odaadja. Nem, el 
lehet őket veszíteni, mert azok kapják, akiknek elkészítették; és azoknak készítették el, 



akik, ahogy az Írás mondja, »méltók«” (John Fletcher). A vélemények összhangja annyira 
figyelemreméltó, hogy már csak ezért is érdemes ezt a tanítást komolyan megfontolni45. 
 

Kizárás a szent földről 
 

Ebből, az összes többihez hasonló célzatossággal és alapossággal megtervezett 
bibliai előképből válik teljesen világossá a kizárás problémája. Pál szeretné, ha 
megértenénk, hogy a 95. Zsoltár olyan nyugalomról ír, amely még nem következett be, 
tehát még nyitva áll előttünk. Dávid ugyanis, amikor ezt írta, már a trónon ült, azaz 
nyugalmat élvezett (2Sám 7:1), mégis úgy írt Isten nyugalmáról, mint ami a jövőben fog 
bekövetkezni – ebből pedig rögtön láthatjuk, hogy nem Isten háromezer évvel korábbi 
megpihenéséről van szó a teremtés hetedik napján, és nem is Izrael kánaáni 
megpihenéséről ötszáz évvel azelőtt, hogy Dávid ezt írta. „Annakokáért megvan a 
szombati nyugodalma46 – ez a szó sehol máshol nincs a Bibliában, a klasszikus 
irodalomban sem; ezt a szót a Szent Szellem alkotta, hogy az elvégzett munkát fejezze ki 
vele – Isten népének” (Zsid 4:9). Tehát a nyugodalom az ezeréves uralom. Ez ugyanis a 
szombati nyugalom, azaz a hetedik ezredév a hatezer éves megváltói munka után; Isten 
nyugodalma a régi föld utolsó korszakában, melyet minden egyes Törvény alatti szombat 
előrevetített. Ez nem az örök nyugalom, mert ez csupán lezáró szakasz, a befejező hét. 
Ez, ahogy Pál mondta, „a jövendő korszak [nem korszakok], amelyről szólunk” (Zsid 2:5). 
Így tehát Kánaán Krisztus ezeréves királyságának előképe.47 

Rögtön meg is érkezünk ahhoz a kérdéshez, amelyre a Szent Szellem igen 
jelentős hangsúlyt fektet: kik ellen ment ki a kívül rekesztés esküje? „Mert kik keseredtek 
meg, amikor [magának Istennek a hangját] hallották?” Nem az egyiptomiak, sem a 
kánaáni hét törzs, sem Moáb vagy Amálek; közülük senki sem lett különválasztva Isten 
számára, nem lett elkülönítve az egész világtól a sivatagban, Isten egyedüli népeként. 
„Nemde mindazok, akik kijövének Egyiptomból” – Izrael, a páska vére alatt és a Vörös-
tenger bemerítésén keresztül. „Kikre haragudott pedig meg negyven esztendeig? Avagy 
nem azokra-é, akik vétkeztek – ahogy csak hívők tudnak vétkezni: a kiváltság és a 
világosság ellen – akiknek testei elhullottak a pusztában?” A tetemek voltak az eskü 
bizonyítékai: annyira elkényeztették testüket, hogy más nem is maradt belőlük, csak 
romlásnak kitett holttesteik csupán. „Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő 
nyugodalmába – kik ellen ment ki a kívül rekesztés esküje – hanemha az 
engedetleneknek?” – egy megigazított, de meg nem szentelődött népnek. Wescott 
püspök szavaival: „Szükséges a figyelmeztetés; a hívőknek szükségük van éber 
elővigyázatosságra: mert kik voltak azok, akik felingerelték Istent? Éppen azok, akiket Ő 
már megváltott a szolgaságból.”48 

Mi is volt pontosan az a bűn, amely Istent esküvésre ingerelte? „Látjuk is, hogy 
nem mehettek be hitetlenség miatt” (Zsid 3:19). Hitetlenség, de mivel kapcsolatban? Izrael 
teljes pusztai helyzete hit általi volt: „Hit által rendelte [Mózes] a páskát és a vérnek 

                                                           
45 „Nevek önmagukban nem igazolnak egy tanítást, már csak azért sem, mert mindenféle kérdésben fel lehet 
sorolni ilyeneket minden oldalon. Ám abban az esetben, amikor Istennek egyformán őszinte és komoly 
bibliaismerettel rendelkező szolgái, akik mind hűek az evangélium hitéhez, és mindannyian vallják az ítéletben 
lévő különbségeket, akkor ez a dolog toleranciát és nem elítélést, további megfontolást és nem merev elutasítást 
igényel” (G.H. Lang, Ideals and realities – Eszménykép és valóság). – (lekt. megj.) 
46 σαββατισμός (szabbatiszmósz) – (lekt. megj.) 
47 Ez a szombat rabbinikus értelmezése.  „Ahogyan a hetedik év a nyugalom idejét hozza el, úgy az ezeréves 
nyugalom hétezer éves időszakot fog lezárni” (Delitzsch). – (szerző megj.) 
48 Az a nemzedék, amely (Józsuén és Káleben kívül) végül bement Kánaán földjére, nem képezi részét az 
előképnek, hiszen nem jöttek ki Egyiptomból és nem keltek át a Vörös-tengeren, ezért itt nincs is szó róluk. – 
(szerző megj.) 



kiontását; hit által keltek át a Veres-tengeren, mint valami száraz földön” (Zsid 11:28-29). 
A hitetlenség nem érintette az alapokat: sohasem hallunk arról, hogy Izrael kétségbe 
vonta volna Egyiptomból való szabadulását vagy vér általi váltságát. Ellenkezőleg, a 
pontos ok abban a pillanatban válik nyilvánvalóvá, amikor Isten esküje elhagyja az ajkát. 
Az istenfélő kémek beszámolójának elutasítása tette teljessé Izrael meg nem szentelődött 
voltát: „megkísértettek engemet immár tízszer, és nem engedtek az én szómnak, nem 
látják meg azt a földet” (4Móz. 14:22). „Becsmérelték a kívánatos földet, de Ő felemelé 
kezét reájok [esküvéssel]” (Zsolt 106:24, 26). Izrael erősen tiltakozott az Isten által 
eltervezett jövőjük és a rájuk háruló követelmények ellen. A megújultak részleges 
hitetlensége volt ez: „Mindazáltal nem hivétek az Úrnak, a ti Isteneteknek” (5Móz 1:32). 
Pál szavaival: „Nem használt nekik a hallott beszéd – Káleb és Józsué beszámolója a 
Jordánon túli királyságról – mert azt – nem azt a jó hírt, amely visszamutatott a vérre, 
hanem azt a jó hírt, amely előre mutatott a koronára; nem a kegyelem evangéliumát, 
hanem a királyság evangéliumát – nem párosították hittel azok, akik hallották” (ti., Isten 
népe: Zsid 4:2). Isten nemcsak hátra mutató eseményeket ad nekünk, hogy higgyünk, 
hanem előre mutató dolgokat is. Ha valaki nem hisz azoknak, amelyek hátra mutatnak, 
elvész; ha pedig Isten gyermeke nem hisz az előre mutatóknak, akkor azonnal bűnbe 
sodródik, és magára vonja a kívül rekesztés esküjének veszélyét. 

Az apostol a legvilágosabb figyelmeztetéssel fejezi be, amely Isten 
gyülekezetének szól: „Mi, akik hiszünk, bemegyünk (ÚF) – ez most van folyamatban; 
minden hívő versenyfutó, előttünk a cél, de még nem szakítottuk át a célszalagot. 
„Óvakodjunk tehát – Pál saját magát is belefoglalja; mert nagyok és gyakoriak a kiváló 
szentek bukásai – mivel megvan az ígéret – de feltételhez kötött, mert a bemenetel esküje 
(2Móz 13:5) szentség hiányában a kívül rekesztés ellen-esküjével találkozott49 –; az ő 
nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek – a Szent Szellem háromszor 
vési bele ezt a gyülekezet szívébe, a szent atyafiakéba, akik mennyei elhívás részesei, 
Zsid 3:1 – fogyatkozásban levőnek ne láttassék” (Zsid 4:1). „Pusztán magának a 
bukásnak a gyanúja, még akkor is, ha nem teljesen igazolható, mert az emberi ítélet 
szükségszerűen nem tévedhetetlen, olyan dolog, amitől komolyan rettegni kell” 
(Westcott). „Igyekezzünk tehát – komolyan törekedjünk (Delitzsch); szó szerint, 
»siessünk/igyekezzünk, forró nyomon legyünk; mert a jutalom nemes, a veszély pedig 
nagy« (Westcott) – bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki [senki közületek] a 
hitetlenségnek ugyanazon példájába – azaz titkos hitetlenségből fakadó szentségtelen 
járásba – ne essék”. A puszta a palotába vezető folyosó, de úgy elcsúszhatunk rajta, hogy 
nem jutunk el a palotáig. „Félnünk kell Isten haragjától, amely még a választott nép körén 
belül is megmutatta rettenetes ítéletét minden hitetlenség fölött” (Lange). 
 

Kiközösítés és kívül rekesztés 

 

 Az egyik újszövetségi igeszakasz döntően bizonyítja – habár sok egyéb is 
megerősíti – a kizárás lehetőségét: vizsgáljuk meg most ezt. Ahogyan az újjászületettek 
esetében a létezés folyama a jó felé áramlik és a gonoszság az állóvíz, ugyanúgy az újjá 
nem születettek esetében a létezés folyama a gonoszság felé áramlik és a jóra való 
törekvés az állóvíz: az újjászületésnek pedig mindig ez a kritériuma. „Aki az igazságot 
cselekszi, igaz az. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van” (1Jn 3:7,8). „Egyedül a hit 
üdvözít; de a hit, ha egyedül van, nem hit” (Luther). Mégis, bizonyos, hogy a megújultak 
súlyosan vétkezhetnek és meghalhatnak az ilyen bűnben. Három dologból egyértelműen 

                                                           
49 A Törvény alatti esküvés párhuzamot alkot a Kegyelem alatti kettős tagadással (Mt 5:20 stb.). –  (szerző megj.) 



kiderül például annak a vérfertőző atyafinak a megújult természete, akit a Szent Szellem 
meggyőző bizonyítékul állított elénk: 

1. A kiközösítés által a testét adják át a Sátánnak, nem pedig a szellemét, hogy a 
Sátán megérinthesse a testét, mint Jób esetében, de nem a lelkét, „hogy a szellem 
megtartassék az Úr Jézusnak ama napján” (1Kor 5:5). A veszedelem, mint 
Anániás esetében, lehet azonnali (mert abból, amit olvasunk, ebben az esetben 
nem ez történt), de üdvössége biztos volt: tehát újjászületett volt a kiközösítés előtt. 
„De mikor ítéltetünk – akár halál által is (1Kor 11:30) – az Úrtól fenyíttetünk, hogy 
a világgal együtt el ne kárhoztassunk” (1Kor 11:32).   

2. Pál a gyülekezet feletti törvénykezést élesen leszűkíti a hívőkre: „avagy ti nem a 
belül lévők fölött tesztek-é ítéletet? A kívül valókat pedig majd az Isten ítéli meg. 
Vessétek ki azért a gonoszt – hozzatok ítéletet fölötte, mert belül van – magatok 
közül”50 (1Kor 5:12,13). A hitetlenek megítélésének joga, mondja Pál, egyedül 
Istené: tehát a vérfertőző atyafi, akit a gyülekezet Pál parancsára megítélt, hívő 
volt. 

3. Ezt a testvért, ha egyáltalán kizárták, maradéktalanul helyre is állították: mert Pál 
a második levelében ezt írja: „bocsássatok meg néki és vigasztaljátok; tanúsítsatok 
iránta szeretetet” (2Kor 2:7,8)51. Egyértelmű: a szigorú fegyelmezés elválasztotta 
őt bűnétől; a Szellem által indíttatott parancsnak engedve a gyülekezet 
helyreállította őt a teljes közösségre, Krisztus egyik élő tagjaként. Tehát a hívő 
vétkezhet így, és vétkezett is: és – mivel lehetséges a test veszedelme – meg is 
halhat a bűnben. Épp úgy, ahogyan egyetlen természetes haláleset (még a 
Mózesé és Ároné sem) sincs feljegyezve a pusztában, s mindazok, akik 
paráznaság stb. miatt vágattak le, ezáltal már ki lettek rekesztve Kánaánból, így 
van a kiközösített testvérrel is, akit átadtak a Sátánnak a test veszedelmére. 
  
Továbbra is látjuk azonban az egészen megrendítő párhuzamot. Pál kijelenti, hogy 

ugyanez a bűn az egész gyülekezetet átjárhatja. „Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny 
kovász az egész tésztát megkeleszti?” (1Kor 5:6, ÚF). „Az egész tészta” vajon mind jó 
tészta volt, vagy fele rossz? Az egész gyülekezet újjászületett volt vagy sem? „Tisztítsátok 
el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává – friss, teljesen tiszta tésztává – 
aminthogy kovász nélkül valók vagytok” (7. vers). Mindazok, akiket Pál megszólít (1Kor 
1:2) Isten kezéből tiszta, édes tésztaként kerültek ki a megtéréskor: mindannyian 
újjászületettek voltak: „kovász nélkül valók vagytok”. Most maradjatok is ilyennek, mondja 
Pál, és ha bármilyen kovász visszakerül, tisztítsátok ki, hogy a tésztát megőrizzétek újnak. 
Mert a paráznaság – mint a megnevezett többi erkölcstelenség is – szétterjedhet az egész 
gyülekezetben: „nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti?” 
Pál egyáltalán nem tekinti hitetlennek a vérfertőző testvért paráznasága miatt, éppen 
ellenkezőleg; azt mondja, hogy hacsak nem tesznek drasztikus intézkedéseket a Test 
megtisztítására, az erkölcstelenség megfertőzi a többieket is. Egyetlen tanítvány sem 
immunis a veszéllyel szemben; Pál a fejezet többi részét ezért arra szánja, hogy 
megmutassa, milyen nagy bűn a paráznaság azok számára, akikben a Szent Szellem 
lakik. „Elszakítsam hát – mert a bűn még az apostolok számára is lehetséges – a Krisztus 
tagjait és paráznának tagjaivá tegyem?” (1Kor 6:15). Ha Pál itt hitetlenekre gondol, akkor 
olyan bűntől óvja őket, amit ők nem követhetnek el. Mert elszakítani Krisztus tagjait és 

                                                           
50 A „gonosz” szó – amelyet itt egy erkölcstelen hívőre alkalmaz a Szent Szellem, ahogyan teszi Urunk a rest 
szolgával kapcsolatban is (Lk 19:22) – az illető megtért voltát nem cáfolja. A gonoszság a meg nem váltottak 
esetében velejáró, a megváltottak esetében viszont eseti. – (szerző megj.) 
51 Áldott bizonyosság, hogy a hívő a megvallott és elhagyott bűnétől azonnal megtisztulhat. „Ha megvalljuk 
bűneinket – megtérésünk után az egyes vétkeinket mindig megtörténtük után valljuk meg – hű és igaz Ő, hogy 
megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól” (1Jn 1:9). Az Úr megtagadásával Péter 
tehát nem veszítette el a trónját. „Sokan lesznek elsők, akik utolsók” (Mt 19:30). – (szerző megj.) 



parázna tagjaivá tenni őket olyasmi, amire csak az képes, aki Krisztusban van. Pál tehát 
a teljes fejezeten keresztül egyedül Krisztus Testének tagjairól beszél. 

Hiszen bizonyos, hogy a hívők el tudnak ilyen bűnöket követni, bizonyos, hogy 
néhányan Korinthusban el is követtek, s az is bizonyos, hogy minden ilyet ki kell 
közösíteni. Ezután pedig az apostol rátér kijelentése legfontosabb részére, miszerint azok 
a hívők, akik annyira tisztátalanok, hogy ki kell őket közösíteni a gyülekezetből, azok a 
királyságból is ki lesznek zárva. A kiközösítettekből lesznek a kívül rekesztettek. Mert mi 
minden lehet a kiközösítés oka? „Paráznák, telhetetlenek, bálványimádók, részegesek, 
szidalmazók, harácsolók” (1Kor 5:11, ÚF). És a kívül rekesztésé? „Ti okoztok 
igazságtalanságot.” Milyen kockázattal? „Avagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok 
[ugyanaz a szó, névelő nélkül] nem örökölhetik Istennek országát?52 Ne tévelyegjetek – 
vajon egy olyan ismeretekkel bíró gyülekezet, mint Korinthus, abban a veszélyben lenne, 
hogy azt képzelje, újjá nem született paráznák bemehetnek a királyságba? – sem 
paráznák, sem bálványimádók, [négy új bűnt ad itt hozzá, három a paráznaság tágabb 
aspektusa, egy a telhetetlenségé; mert a kívül rekesztés szélesebb körű, mint a 
kiközösítés] sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem 
nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók – minden kiközösítő 
bűn kívül rekesztő bűn is – nem fogják örökölni Isten országát” (1Kor 6:9,10, ÚF). Ugyanaz 
a lista: a jogosan kiközösítettek lesznek a biztosan kívül rekesztettek.53 Mert „akiknek 
bűneit megbocsátjátok [pl. a vérfertőző testvérét], megbocsáttatnak azoknak; akikéit 
megtartjátok – mindig feltételezvén azt, hogy ez olyan kiközösítés, amelyet Isten 
parancsolt – megtartatnak” (Jn 20:23); mert „amit megköttök a földön, a mennyben is 
kötve lesz” (Mt 18:18). 

Pál a következő konklúzióval zárja a gondolatmenetet: „Ilyenek voltatok pedig 
némelyek, de megmosattatok – vér és víz által – de megszenteltettetek – külön lettetek 
választva Isten számára, mint szentek – de megigazíttattatok” – Krisztus elfogadott 
igazsága által (1Kor 6:11). Ezek azok a lelkek, akiket Pál kívül rekesztéssel fenyeget: 
beszennyezettek – meg lettetek mosva; szentségtelenek – meg lettetek szentelve; 
igazságtalanok – meg lettetek igazítva. Merészel valaki közületek ismét tisztátalan lenni? 
Ha csak a hitetlenek maradnak kívül, Pál figyelmeztetése nemcsak értelmetlen, hanem 
jogalap nélküli is. A hívők vétkeznek, a hitetleneknek kell kívül maradniuk! „Ti okoztok 
igazságtalanságot.” A világ végül meg lesz büntetve! Isten vajon azért fedi fel egy 
embercsoport vétkét, hogy egy másik embercsoportot fenyegessen a büntetéssel? „Mert 
félek azon, hogy ha odamegyek, nem talállak majd olyanoknak, amilyeneknek 
szeretnélek” „a tisztátalanság, paráznaság és bujaság miatt, amit elkövettek” (2Kor 
12:20,21). A megmosottak, a megszenteltek, a megigazítottak azok, akik veszélyben 
vannak. Vajon a képmutatók – üres hitvallók, hamis testvérek, akik elkerülték a gyülekezet 
éles szemét – megmosattak, megszenteltettek, megigazítattak? Halljátok, mit mond a 
Szellem a gyülekezeteknek: „Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi 

                                                           
52 „Isten királyságát itt eszkatológiai értelemben veszi” (Godet); „Isten királysága itt annak jövőben bekövetkező 
külső megjelenésére utal” (Olshausen). Hogy „a királyság” az ezeréves királyság, nem pedig az örökkévaló, maga 
ez a levél jelenti ki: „átadja az az uralmat Istennek és Atyának” (1Kor. 15:24, ÚF). – (szerző megj.) 
53 Más igeszakaszok is vannak, amelyek hasonló világossággal szólnak a hívőkhöz: „Mert azt jól tudjátok, hogy 
egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és 
Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel” (Ef 5:5). Lehet, hogy ezek az emberek 
szabad bemenetelt garantálnak számunkra a királyságba, de ezek az útlevelek nem fognak bejutást biztosítani a 
kapuknál. A galatáknak írja Pál a legkimerítőbb listát. „A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: 
házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, 
versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések – jellegzetesen gyülekezeti bűnök 
– irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, 
amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek” 
(Gal 5:19-21). – (szerző megj.) 



igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás” (Kol 3:25). „De van egy kevés 
neved, azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat; és fehérben fognak velem járni; mert 
méltók” (Jel 3:4). „Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram! Uram! – megszólítás, 
amely különösen a tanítványokra volt jellemző (lásd Jn 13:13) – megyen be a mennyek 
országába;54 hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21). 

Rendkívül figyelemreméltó ugyanis, hogy a Biblia kegyelemről szóló nagy 
fejezetének a legmélyén rejlik az az igazság, mely szerint a hívő jutalmát kizárólagosan a 
saját hűsége határozza meg. „A cselekedetek – mondja Kálvin – egyáltalán nem állnak 
ellentétben a kegyelemmel.” „Mert ha egynek [Ádámnak] bűnesete miatt uralkodott a halál 
az egy által: sokkal inkább – ahogyan Isten sokkal inkább szereti megjutalmazni szolgáit, 
mint megfizetni ellenségeinek – részesülnek – állandóan részesülnek, folyamatosan 
részesülnek, nem a kegyelemben, hanem „a kegyelemnek és az igazság ajándékának 
bővölködésében – a kegyelem bőségében, »annak olyan túláradó bőségében, hogy a 
fölösleg túlcsordul« (Godet); – az életben uralkodnak” (Róm 5:17). „Élet”: rövid, tömör 
kifejezés, amely az evangéliumokban az ezeréves királyságra utaló szinonima (Mk 9:43, 
45, 47). A jutalom annyira nem teszi tönkre a kegyelmet, hogy éppen a kegyelem bősége 
az, amely egyedül feljogosít a jutalomra. A kegyelem a megigazulást ingyen ajándékként 
adja. Csak a tudatosan és folyamatosan elfogadott kegyelem tesz alkalmassá a 
dicsőségre Krisztussal az Életben, amely az élet igazán! A kegyelem szolgál alapjául 
mindennek; Ágoston gyönyörű szavaival: „kinek adhatná a koronát az igaz Bíró, ha az 
irgalmas Atya nem adott volna kegyelmet? És hogyan lehetne ezeket adni úgy, mint ami 
kijár, ha előzőleg nem kaptuk volna meg azokat, amik nem jártak ki?” Mert a kegyelem, 
bár az üdvösséget egyedül Urunk érdeméért adja, nem hagyhatja figyelmen kívül az 
újjászületésünk utáni járásunkat. Szívünk minden ösztöne igazságért kiált, azok után a 
fájdalmas harcok után, melyek a gyülekezetben szakadást okoztak kétezer éven át, azt 
megelőzően, hogy az örök boldogság minden múltat eltöröl „abban a mindent kibékítő 
világban, ahol Luther és Zwingli egymással jól megfér.” Ezért Pál határozottan kijelenti: 
„te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? Avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? 
Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé; annakokáért egymást többé 
ne kárhoztassuk” (Róm 14:10,13). Szilárdan ragaszkodjunk minden igazsághoz, melyet 
ismerünk, ugyanakkor minden ítéletet engedjünk át a félelmetes és fenséges bírói 
széknek. 
 

Az első feltámadás 

 
A Szentírás – mely ugyanolyan következetesen hívja a koronához a hívőt, mint 

ahogyan a kereszthez a hitetlent – ragyogó világossággal mutatja be újra a kettős 
igazságot. Pál a kijelentés egyik mesterművét (Fil 3:4-15) mélységes reménytelenséggel 
nyitja meg. Az az ember, aki saját maga révén a legközelebb jutott Istenhez, lett az első 
a bűnösök között. Nézzük meg, melyek voltak Pál páratlan erősségei: egyetlen lélek, sem 
előtte, sem azóta, nem tartott Isten elé ilyen kiváló gyöngyökkel teli kezet. Körülmetélték 
– Isten tulajdonának bélyegét hordta magán csecsemőkora óta; Izrael nemzetségéből 
származott – vér szerinti joga volt az üdvösséghez; Benjámin törzséből való – egy olyan 

                                                           
54 A halálos ágyon való megtérés már nem teszi lehetővé a „hit cselekedeteit”: bizonyos, hogy Urunk figyelmen 
kívül hagyja a haldokló lator kérését (Lk 23:42), de az egyszerű üdvösség bizonyosságával vigasztalja. Urunk a 
hegyi beszédet (Mt 7:21-27) úgy fejezi be, ahogyan kezdte (Mt 5:20): úgy állítja a hallgatók elé, mint az 
igazságosság irányadó mértékét, amely a királyságba való bemenetelhez szükséges. A beszédben ugyanis, 
hasonlóan Urunk más kijelentéseiben és a Szellem által a levelekben adott parancsolatokban, cselekvő 
igazságosságunk található: „Mert ha a ti igazságotok [cselekvő engedelmességetek] nem több az írástudók és 
farizeusok igazságánál [a mózesi Törvény irányadó mértékénél], semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek 
országába” (Mt 5:20). – (szerző megj.) 



törzsből, amelyik soha nem vált szét; zsidókból való zsidó – teljes, vér szerinti zsidó a 
legrégebbi nemzedékekig visszamenőleg; farizeus – vallási meggyőződésében rendkívül 
igazhitű; az egyházat üldöző – telve volt tűzzel Isten törvényéért; törvénybeli igazság 
tekintetében feddhetetlen – a Törvényt a legapróbb részletekig megtartotta. Egyetlen 
ember sem közelítette meg annyira az élet megnyerését azáltal, ami volt, és amit tett. „Ha 
bárki más – bármilyen korú, nemzetiségű vagy származású ember – mer testben 
bizakodni, én sokkal inkább.” Pál mindörökké kimagaslik az összes, törvény szerint igaz 
ember közül. Azonban egy hirtelen és rettenetes felismerés minden reményét romba 
dönti: „Én pedig éltem (a saját szememben) régen a törvény nélkül: de ama 
parancsolatnak („ne kívánd”) eljövetelével (a lelkiismeretemben megértettem) 
felelevenedett a bűn (ismét életre kelt). Én pedig meghaltam (magamat halottnak láttam); 
és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely (Isten terve szerint) életre való, nékem 
(valójában) halálomra van” (Róm 7:9,10). „Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal 
inkább” – de mit mutatott meg Pálnak a belső megvilágosodás? Hogy Isten előtt csak egy 
halott. Kudarcával pedig az egész világ reménytelen csüggedésbe süllyed. 
 Ezt követően viszont teljes igazságosságot látunk megjelenni. Kiét? Nem Pálét, 
mert ő Ézsaiással együtt felismerte, hogy „mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a 
tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink” (Ézs 64:6). Most ismeri 
föl, hogy amit ő nem tudott megtenni, Krisztus megtette; ami ő nem tudott lenni, Krisztus 
az volt; s azért tette mindezt, hogy átvegye az ő helyét (2Kor 5:21). Pál azonnal leveti 
saját igazságosságát és megragadja a Krisztusét. Felcseréli saját gyöngyeit egyetlen, 
felbecsülhetetlen értékű igazgyöngyre. „Mindent kárba veszni hagytam és szemétnek 
ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját 
igazságom, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által” (Fil 3:8,9). Ezek után soha 
nem kételkedik üdvössége felől (Róm 8:38): mert Krisztus megtartotta a törvényt, 
nemcsak fejjel, kézzel és lábbal (gondolkodással, tettekkel és járással), hanem a szívével 
is (Zsolt 40:9). Az Ő igazságossága most már Pálé is (Róm 5:19). A teljes 
reménytelenséget felváltja a teljes üdvösség. 
 Mégis marad azonban valami mélységes bizonytalanság. Meglepő szavak ezek: 
„Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: de egyet 
cselekszem.” Mit nem ért el? „Ha valami módon eljuthatnék a halottak [közül való], 
[kiválogatott] feltámadására.” „Egyértelmű, hogy itt Pál valamilyen különleges 
feltámadásra gondol: az első feltámadásra; és az abban való részesülésért megfeszíti 
minden idegszálát” (J. MacNeil). Minek dől neki? „Célegyenest igyekszem felülről való 
elhívása jutalmára.” „Ha” – feltételhez kötött – „valami módon” – nehéz – „eljuthatnék” – 
feltételezett – „a halottak” – kizárólagos – „feltámadására” – kiválogatott. Nehéz lenne egy 
mondatban ennél több bizonytalanságot egyszerre kifejezni. Ellicott püspök szavaival, 
„ahogyan a kontextus utal rá, ez az első feltámadás. Pusztán erkölcsi feltámadásra való 
bármilyen utalás még csak szóba sem jöhet.” Az, hogy Pál a test feltámadásáról beszél, 
a fejezet utolsó verséből világosan kitűnik: „a megtartó Úr Jézus Krisztust várjuk, aki 
elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges 
testéhez.” Minden igevers, amely a halottak közül való feltámadásról beszél (Mk 9:10, Lk 
20:35, Róm 1:4, Jel 20:4), fizikai feltámadásra utal. „Pál is tudta, hogy a világ végén, 
kivétel nélkül, bizonyosan mindenki fel fog támadni, ezen feltámadása felől tehát neki sem 
lehettek kétségei. Mi az értelme akkor ennek az igeversnek, amely úgy ábrázolja őt, mint 
aki fáradozik és szenved egyszerűen azért, hogy elérjen egy bizonyos feltámadást, és ezt 
úgy tartja szem előtt, mint elérhetetlent – hacsak nem jut el a keresztyén tökéletesség 
(bevégzettség) magas fokára? Másrészt, ha feltesszük, hogy az első feltámadást Isten 
különleges jutalomnak szánta a keresztyén erény55 magas fokára való eljutásért, akkor 

                                                           
55 Az első feltámadással kapcsolatban Henry Alford így ír: „Az apostolok közvetlen tanítványai, valamint még 
háromszáz éven keresztül a teljes Gyülekezet is, az »első feltámadást« szó szerint értették. Furcsa manapság 



máris minden tiszta sor. A feltámadásról átvitt értelemben, mint pl. újjászületésről, Pál 
biztos, hogy nem beszél; mert ő már azt elérte a Damaszkuszi úton” (Moses Stuart). Az 
üdvösség felől sohasem lehetünk bizonytalanok, a jutalom felől viszont sohasem lehetünk 
bizonyosak addig, amíg el nem nyertük azt. Miért? 

1. Mert ez versenydíj, jutalom. Ha a győzelemért járó jutalmat hit alapján, 
cselekedetek nélkül adnák, akkor az többé nem lenne jutalom. „Nem tudjátok-é, 
hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a 
jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek” (1Kor 9:24).   

2. Egyetlen múltbeli szolgálat dicsősége sem adhat védelmet a visszaesés ellen. 
Senki sem mondott le mindenről, valamint szenvedett és szolgált annyit, mint Pál; 
ő mégsem biztos a jutalom felől. 

3. A hamis tanok, melyek megfosztják Istent az Ő dicsőségétől, minket is 
megfosztanak a mienktől: tehát „senki tőletek a pálmát [a jutalmat] el ne vegye” 
(Kol 2:18). 

4. A hústesti bűnök szintén alkalmatlanná tesznek. Ezért „megsanyargatom testemet 
és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon 
méltatlanná ne legyek [a koronára]” (1Kor 9:24-27). A legnagyobb apostol jutalom 
felőli bizonytalansága Isten gyülekezetét is állandó bizonytalanságra kötelezi a 
jutalmat illetően. „Nem mondom, hogy már elértem, vagy, hogy már tökéletes 
volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem”56. A jutalom megszerzése 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a tökéletességgel57.    

Az erőfeszítés pedig egyetlen, nagy törekvésben csúcsosodik ki: „De egyet cselekszem.” 
Vajon csak Pálnak szól ez? „Akik tehát tökéletesek vagyunk – mert ő a mi ihletett 
példaképünk –, így gondolkozzunk (Fil 3:15, ÚF).” „Keressétek először Istennek országát” 

                                                           
olyan tanítókat látni, akik az elsők közt vannak az ókor iránti tiszteletben, de önelégülten félredobják a 
legmeggyőzőbb példát, amelyet a primitív ókor bemutat.” Olyan esetekből, mint a Lázáré is, aki újra meghalt, 
bizonyos, hogy maga feltámadás különbözik a feltámadott állapottól.  Urunk az első feltámadást az eljövendő 
korszakkal azonosítja: „De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást” 
(Lk 20:35). A béma előtti megjelenésre való feltámadás különbözik tehát az első feltámadásban vagy az ezeréves 
korszakban való részvételtől. Az ókori mártírok olyan feltámadásban való részesedésért utasították el az életet, 
amely nem átmeneti, nem egy történés, hanem egy állapot. „Asszonyok feltámadás útján visszanyerték 
halottjaikat – átmeneti feltámadás – mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb 
feltámadásban részesüljenek” (Zsid 11:35, Mt 10:39). Itt nem arról van szó, hogy Pál saját halálát feltételezné, 
hiszen csak utolsó óráiban jelentette ki neki Isten mártírhalálát (2Tim 4:6). Az ő vágya az, hogy élve vagy halva, 
eljusson a feltámadottak állapotára abban a királyságban, amelybe csak romolhatatlanság által lehet belépni 
(1Kor 15:50). A királyságba való bemenetelért szükséges bemerítés (Jn 3:5) képletesen bemutatja azt a 
vetőágyat, amelyből Krisztus palántái kihajtanak (Róm 6:5) az Ő feltámadásában, az elsőben. Senki, aki nem 
merítkezett be Mózesre (1Kor 10:1) nem mehetett be Kánaán földjére, bár sokan, akik bemerítkeztek, elestek, 
miután bemerítkeztek. Tertullianus (amint Dr. Seiss emlékeztet minket a The Last Times [Az utolsó idők] 242. 
oldalán) arról tesz bizonyságot, hogy az ő idejében, az apostolokat közvetlenül követő korszakban, a 
keresztyének szokása volt az első feltámadásban való részesülés kiváltságáért imádkozni. – (szerző megj.) 
56 Kitartó engedelmesség, és Istennel való szoros járás azonban a „reménység bizonyosságát” adhatja, ahogyan 
Pál utolsó óráiban kijelentés által tudhatta meg, hogy elnyerte a jutalmat (2Tim 4:8). „Mivelhogy azért atyámfiai, 
bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, járuljunk hozzá hitnek teljességével” (Zsid 
10:22). Örök életünk, mely az engesztelő áldozat befedező vérén alapszik, olyan bizonyos, mint Isten maga. 
Óriási távlat nyílik meg azonban ezután. „Kívánjuk pedig, hogy közületek ki-ki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a 
reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és 
békességes tűrés által öröklik az ígéreteket” (Zsid 6:11). Azt, hogy meg vagyok mentve, nem remélnem kell, 
hanem hinnem; viszont, hogy elnyerem a jutalmat, azt nem hinnem kell, hanem remélnem. Mert csak a „végén” 
derül ki, hogy hogyan futottam. De minél több csatát megnyertünk, és minél több mérföldet megtettünk, annál 
inkább megérlelődik bennünk a reménység teljes bizonyossága.  „Kétség nélkül megbírunk azzal ” (4Móz 13:31). 
– (szerző megj.) 
57 tökéletesség: τέλειος (teleiosz), jelentése: 1) teljes, tökéletes, beteljesült 2) felnőtt, érett korú. Csia 
bevégzettnek fordítja. – (lekt. megj.) 



(Mt 6:33) – Urunk szavai azokhoz a tanítványokhoz szólnak, akik már a láthatatlan 
királyságban vannak. Hogyan? 
 

1. „Amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén.” A jutalom felbecsülhetetlen értékét 
az elnyeréséhez szükséges áldozathozatal nagyságán lehet lemérni. „A mennyek 
királyságának nincsen belépődíja, de az önkéntes hozzájárulás mindenünket 
magában foglalja, amink csak van.” A megfeszített világ az ára. „Boldog ember az, 
akinek a világ, annak dicsősége minden szennyével együtt megfeszíttetett, és nem 
ér többet számára egy akasztott tolvajnál.” Semmi sem teszi a másik világot 
valóságosabbá vagy boldogabbá, mint ennek a jelenleginek a megtagadása. 

2. „Amelyek előttem vannak, nékik dőlvén.” Egy olyan atléta képét látjuk, mondja 
Eadie professzor, aki küzdelmének és reménységének tetőfokán áll. Minden izma 
megfeszül, erei megduzzadnak, a mellkasa megemelkedik, és nagy 
izzadságcseppek gyűlnek a homlokára; teste előredől, mintha a versenyfutó már 
majdnem a célba érne. „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy 
valaki [egyetlen hívő sem] a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék” (Zsid 
4:11). 

3. „De egyet cselekszem.” Pál apostol minden buzgó misszionáriusi munkája, a lelkek 
megmentéséért égő minden vágya, a gyülekezetekért végzett minden fáradozása 
lelke leghőbb szenvedélye előtt hajlik meg. Mert Isten ezeknek a szent 
szolgálatoknak az eszközein keresztül jelölte ki a versenypályát a jutalomhoz. A 
ma fáradozásának mértékétől függ a holnap dicsősége. „Az első feltámadás az 
üdvösség elfogadása után tanúsított engedelmesség jutalma, és Pál nem tudta, mi 
az a mérték, amelyet Isten az Ő céljaira meghatározott” (G. H. Pember). „A 
mennyek királysága erőszakot szenved, és az erőszakos emberek foglalják el azt 
erőszakkal” (Mt 11:12, angolból). 

4. A hívás „felfelé” szól, tehát Isten az, aki hív. „Istenhez méltóan viseljétek 
magatokat, aki az Ő országába és dicsőségébe hív titeket” (1Tessz 2:12)58. Isten 
bennünket minden földi dicsőségtől a Trónhoz hív fel: „hogy méltóknak ítéltessetek 
az Isten országára, amelyért szenvedtek is” (2Tessz 1:5).   

 
A kereszt örökre a mienk; a koronát akkor kapjuk meg, miután kiálltuk a próbát (Jak 1:12). 
Annak arányában adunk tiszteletet Istennek, amennyire törekszünk az Ő mérhetetlen 
jutalmaira. Az apostol nemcsak kárnak és szemétnek ítél, hanem el is felejt mindent; 
nemcsak halad előre, hanem fut; nemcsak előre néz, hanem megfeszíti magát; nemcsak 
cselekszik, hanem csak egyet cselekszik. „Akik tehát tökéletesek59 vagyunk, így 
gondolkozzunk” „Ó, bárcsak az ezeréves áldás gondolata, reménysége tökéletes 

                                                           
58 Pál megkülönbözteti egymástól a végrendeletet és a pótvégrendeletet (a végrendelet kiegészítő záradékát), 
alátámasztva ezzel az ajándék és a jutalom között különbséget. „Örökösei Istennek (μέν) – nincs feltétel, csak az 
újjászületés – örököstársai pedig (δέ) Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, – abban az esetben, ha 
szenvedünk, mint ahogyan Ő szenvedett” (Olshausen); „feltéve, hogy” szenvedünk (Alford) – „hogy vele együtt 
is dicsőüljünk meg” (Róma 8:17). Mindkét örökség magában foglalja az örök életet, de a pótvégrendelet, amely 
a Messiással való közös örökséget hagyja örökül az Ő ezeréves uralkodásában, és ugyanolyan feltétel alapján 
hagyja örökül, mint amely alapján Urunk kapja azt (Fil 2:9, Zsid 1:9, Ézs 53:12), a végrendeletet ezer évvel 
korábbra keltezi. Az „örökség jutalma” (Kol 3:24) olyan hagyaték, amely „gazdag bemenetelre” (2Pt 1:11) jogosít 
fel az örökkévaló királyságba. Mindkét örökség benne van a végrendeletben; mindkét örökség mindenkinek fel 
van kínálva; és mind a végrendelet, mind a pótvégrendelet az Örökhagyó halálakor lép hatályba. A 
pótvégrendelet viszont a feltételek teljesítése nélkül hatálytalan. „A Vele együtt való szenvedés bizonyára a Vele 
való egységünkből fakadó fájdalmat jelenti” (Moule). „Ha tűrünk [szenvedünk], vele együtt fogunk uralkodni is” 
(2Tim 2:12). A végrendelet az ingyen kegyelmet feltétel nélkül hagyja örökül; a pótvégrendelet olyan dicsőség, 
amelynek feltétele a Krisztuséval azonos megtapasztalás. – (szerző megj.) 
59 tökéletesek, bevégzettek: lásd az 56. lábjegyzetet – (lekt. megj.) 



szentségre buzdítana fel engem Isten félelmében, hogy méltónak találtassak arra, hogy 
elkerüljem a rettenetes ítéletet, mely a dolgoknak ezt a boldog állapotát előzi meg, és 
hogy részesülhessek az első feltámadásban!” (John Fletcher). Mert „boldog és szent, 
akinek része van az első feltámadásban: és uralkodnak Krisztussal ezer esztendeig” (Jel 
20:6). 
 

A két megigazulás 

 
A Szent Szellem újra elénk tárja a kettős igazságot. Isten ugyanis kiválasztott egy 

embert, hogy minden megigazulás legkiválóbb példája legyen; és egy apostolt, hogy a hit 
általi megigazulást bemutassa általa. Mert Isten Ábrahámnak, a megtért pogány 
bálványimádónak arcát a szent föld felé fordította, s így szólt hozzá: „aki a te ágyékodból 
származik, az lesz a te örökösöd” (1Móz 15:4). Majd pedig kivitte a szabad ég alá, 
megmutatta neki a megszámlálhatatlan sok csillagot, s azt mondta:  „Így lészen a te 
magod”. Ezt olvassuk tovább: „Ábrahám hitt az Úrnak” – azaz, ahogyan Pál írja, „hitt az 
Istennek” (Róm 4:3), „és tulajdoníttaték az [ő hite] ő néki igazságul”. Ábrahám hitt Istennek 
– ez volt minden. Isten homályosan, de valóságosan, évszázadok távlatából bemutatta 
neki Krisztust – az egy Magot valamint a sok magot (Gal 3:16) –, s ő kérdés vagy kétkedés 
nélkül elfogadta Szavát, és ezért Isten azonnal elfogadta őt igaz embernek. Semmilyen 
hang sem erősítette meg a mennyből; semmilyen érzelmi hullám (amennyire tudjuk) nem 
sodorta magával a hívő Ábrahámot. Csendesen, titokzatosan Isten egyszeriben 
megelevenítette, és Ábrahám megigazult, pusztán a hite alapján. 

Ezek után pedig az apostol fontos kérdést tesz fel: „Azt mondjuk, hogy 
Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul. Miképpen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt 
vagy körülmetéletlen állapotában?” (Róm 4:9-10). Kiérdemelte Ábrahám a 
megigazulását? Vagy „sákramentumok” által szerezte meg? Vagy hosszú 
engedelmesség és szent élet által nyerte el, kiegészítve Isten irgalmát? Vagy egyedül hit 
által történt? Annyira kulcsfontosságú a válasz, hogy az Ige mind tagadó, mind állító 
formában megfogalmazza: „Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában, hogy 
atyja – ősatyja, példája – legyen mindazoknak, akik hisznek” (11. vers). A Szent Szellem 
válasza tehát teljesen egyértelmű. Ábrahám megigazult, mielőtt egyáltalán bármilyen 
cselekedettel előállhatott volna, vagy bármilyen szertartásnak alárendelte volna magát, 
azaz minden bizonnyal hit által igazult meg. Mielőtt egyáltalán cselekedett volna Istenért, 
hitt Istennek. Addig pedig, míg nem hitt, Ábrahám nem volt más, mint káldeus 
bálványimádó, elveszett lélek. Íme tehát a tökéletes és változhatatlan példája annak, 
hogyan ment meg Isten: „atyja mindazoknak, akik hisznek”. 

A hit pajzsának van azonban egy hátoldala is. Ábrahám elérte ragyogóan szent 
életének végét, s Isten elkérte tőle utolsó nagy lemondását is – és ő odaadta Neki. Az 
idős pátriárkára, aki újabb és újabb próbákon ment át, a második megigazulás esője hull. 
Abban a pillanatban, amikor Izsákot feláldozta (szándék tekintetében), az Úr Angyala azt 
mondta neki: „Mivelhogy e dolgot cselekedéd – tehát cselekedetről van szó – és nem 
kedvezél a te fiadnak, megáldván megáldalak tégedet” (1Móz 22:16). Ez itt nem csendes, 
titokzatos, belső megújulás volt, hanem megkoronázás, Istennek nyílt és ünnepélyes 
elismerése a jutalomra.  

Pál apostol pedig az Újszövetségi párhuzam. „Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” – ezek mind cselekedetek. „Végezetre 
eltétetett nékem – Pál, Ábrahámhoz hasonlóan különleges kijelentést kapott az élete 
végén – az igazság koronája – a korona, amely az igazságosságból következik – melyet 
megád nékem – a második megigazulás jutalmát – az Úr ama napon, az igaz Bíró” (2Tim 
4:7-8). Ettől a pillanattól fogva Pál bizonyosan tudta azt, ami felől addig bizonytalanságban 
volt (1Kor 9:27; Fil 3:11-14). 



A Szent Szellem kiválasztott még egy apostolt, akin keresztül erős nyomatékkal 
jelentette ki a második megigazulást. „Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből 
igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? A hit együtt munkálkodott az ő 
cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Látjátok tehát, hogy 
cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből” (Jak 2:21,22,24). Hogy 
Ábrahám második megigazulása Isten, nem pedig emberek előtti megigazulás volt, 
világos, mert – Izsákon kívül – csak Isten volt jelen, amikor Ábrahám ekképpen megigazult 
(1Móz 22:16). Jakab nem a hit előtti cselekedetekről, azaz a Törvény cselekedeteiről 
beszél, mert „a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett 
teljessé a hit”. A hit már ott volt. A megigazulás tehát, amelyről Jakab beszél, nem az örök 
életre szóló megigazulás. A Szentírás egyértelműen tagadja, hogy a hit előtti 
cselekedetek valaha is megigazíthatnak: „a törvénynek cselekedeteiből egy test sem 
igazul meg Őelőtte” (Róm 3:20). Viszont a hit utáni cselekedetek, a »hit cselekedetei« 
(2Tessz 1:11), amelyeket hitben teszünk, a jutalomra igazítanak meg. „Ha valakinek a 
munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, 
kárt vall. Ő maga azonban megmenekül” (1Kor 3:14-15) – mivel az életre már megigazult. 
„Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva” a második 
megigazulással: mert még az újjászületett apostol tiszta lelkiismerete sem tudja őt efelől 
biztosítani. Semmi sem tudja (a konkrét kijelentésen kívül) erről biztosítani, csak az 
ítélőszéken (béma) ülő Bíró – „aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azért idő előtt semmit 
se ítéljetek” (1Kor 4:4). Ezért a Szellem int bennünket: „Úgy szóljatok, és úgy 
cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni” (Jak 2:12) – de nem a 
Mózes törvénye, hanem a Krisztusé. 

Isten elhívta Ábrahámot, és ő hitt; Isten próbára tette Ábrahámot, és ő kitartott: a 
két megigazulás ekkor lett teljessé. Mert Pál hit általi megigazulása újjászületésekor 
történt meg; Jakab cselekedetekből való megigazulása pedig az engedelmesség utolsó 
cselekedetével lett bevégzetté. Minden embernek szüksége van mind a két 
megigazulásra. Először megigazulás vér által, azután megigazulás engedelmesség által; 
először megigazulás az életre, azután megigazulás a jutalomra; először Izrael 
megmenekülése Egyiptomból, azután Józsué és Káleb megmenekülése a pusztából. Az 
első megigazulás Valaki másnak az engedelmessége által átruházott megigazulás; a 
második viszont olyan megigazulás, amely a cselekvő igazságosságon alapszik, saját 
engedelmességünk által. Mert boldog „ember az, akinek Isten igazságot tulajdonít 
cselekedetek nélkül” (Róm 4:6), továbbá boldog „ember az, aki a kísértésben 
[próbatételben] kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját” (Jak 
1:12). 

Ugyanígy a győzelem is kétféle. „Bízzatok: én legyőztem a világot” (Jn 16:33). A 
„világ” a kísértéseknek, a bűnre csábításnak, az istentelen szokásoknak és szentségtelen 
életvitelnek mindazon halmaza, amelyek jelenlegi környezetünket uralják. Az Úr Jézus ezt 
legyőzte azáltal, hogy kitartóan, szüntelenül és teljesen ellenállt a nyomásának. A szó 
nagyon kifejező: „győztes” [„aki felülkerekedik” – ford. megj.]. Jelentése magában 
hordozza a nyomást, ellenállást, harcot, győzelmet afölött, ami le akar verni és le akar 
igázni; folytonos erőfeszítés a győzelem eléréséig. A heves és szakadatlan kísértések 
ellenére sohasem vétkezni – ilyen az abszolút győztes; és az egyetlen, Aki valaha is így 
győzött: Jézus, a Krisztus. Urunknak ez a győzelme minden szentjének a győzelme: 
„Isten, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által” (1Kor 15:57); mert „az 
a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1Jn 5:4). Nem le fogja győzni, 
hanem már legyőzte; nem „Krisztus”, hanem „mi”: mert a hit Krisztus győzelmét az 
enyémmé teszi. Győztem Krisztusban, mert Ő és én egy vagyunk. „A küzdelem és 
szenvedés, amelyben most részünk van, nem az igazi csata, hanem csak a győzelem 
megünneplése” (Luther). A hit első pillanatától fogva minden tanítvány számára biztosított 



a győzelem. „Mindaz, ami az Istentől született – az újonnan születettek sokasága – legyőzi 
a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1Jn 5:4). 

Van viszont egy második győzelem is. Urunk hétszer szólítja fel gyülekezeteinek 
minden tagját, hogy győztes legyen. „Azért vall kudarcot oly sok hívő – mondja D. L. 
Moody – mert könnyedén alábecsülik az ellenség erejét.” Ezzel elérkeztünk Isten kettős 
igazságához. A világhoz viszonyítva minden hívő győztes; egymáshoz viszonyítva viszont 
egyesek győztesek, mások pedig nem. Mert az első győzelem az egyszerű hit által a 
mienk, ellenben a második győzelem csak tántoríthatatlan engedelmesség révén lesz az. 
A második győzelem már nem egy azonnali cselekedet, vagy egy pillanat győzelme, egy 
szent érzület magával ragadása; hanem a jó cselekvésének szokássá vált gyakorlata – a 
tántoríthatatlan, megingathatatlan futó mély lélegzetvétele, megfeszített bicepsze, 
vasizmai. Ez nem győztes csata, hanem győzedelmes hadjárat. „Aki győz, megadom 
annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem – mert a két 
győzelem ugyanolyan fajta, bár nem ugyanolyan mértékű – és ültem az én Atyámmal az 
Ő királyiszékében” (Jel 3:21). Káleb kiáltása hadd visszhangozzék Krisztus 
gyülekezeteiben: „Bizonyosan győzni tudunk” (4Móz 13:30, angolból). 
 

Elhívásunk jutalma 

 
 Összefoglalhatjuk tehát az ezeréves királyságba való bemenetellel kapcsolatos 
következtetéseinket. Vajon a királyság – és az abban elfoglalt rang – az a jutalom, 
amelyért a hívőnek futnia kell és amit el is veszíthet – hacsak a szentségnek olyan fokára 
nem jut, amelyet egyedül Isten ismer? Igen, így van: 

1. Mert Urunk ezt mondja az evangéliumokban – és a Szent Szellem megismétli 
szinte minden levélben –, ez az alapja a hét gyülekezetnek szóló ígéreteknek és 
figyelmeztetéseknek, és ez van megjövendölve a Jelenések könyve próféciáiban, mint 
valóságos tapasztalat: 

a) Mt 7:21; Lukács 20:35 stb. 
b) Efézus 5: 5,6; Galata 5: 19-21. 
c) Jelenések 2. és 3. rész 
d) Jelenések 11:18, 20:6. 

2. Mert az Ószövetség előképeinek – jórészt kiaknázatlan – kincsesbányája 
különösen alátámasztja és így megerősíti az erre nyíltan vonatkozó újszövetségi 
igeszakaszok értelmezését, hogy mindez a kijelentés tökéletes mozaikjába illeszkedjen 
bele: 

1Kor 9:24 - 10:12; 2Móz 12:15; Lk 17:32; Zsid 4:11. 
3. Mert ez eljövendő korszakot – megkülönböztetendő az egyedül a kegyelmen 

alapuló örökkévaló állapottól (Jel 20:15) – úgy írja le az Ige, mint amely „az utolsó ezer 
esztendő, a teljes és tökéletes bírói ítéleten alapuló korszak”, amelyben a mostani 
korszakban elvetett minden mag meghozza a megfelelő gyümölcsét, és magában foglalja 
a hitre jutás utáni cselekedetek minden rossz következményét is: 

Róm 2:5-11; 1Pt 4:17; 1Jn 4:17; Gal 6:7-9. 
4. Mert megőrzi Urunk nekünk tulajdonított igazságának és isteni áldozatának 

végtelen érdemét azáltal, hogy mindenkinek, aki Őbenne hisz, megszilárdítja a tiszta és 
örökkévaló helyzetét, ugyanakkor biztosítja az ember felelősségének és Isten 
igazságosságának elvét azáltal, hogy minden hívőt elszámoltathatóvá tesz a járásáért, az 
eljövendő dicsőség elvesztése lehetőségének terhe alatt:60  
                                                           
60 A kegyelemnek és végső dicsőségnek az az egyedülállóan magas foka, amelyre az Úr a gyülekezetét örökre 
fölemelte, nem, hogy nem mentesíti a gyülekezetet a felelősség alól, hanem éppenséggel jelentősen megnöveli 
azt. „És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, 
sokkal büntettetik meg; aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik.  
És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle” (Lk 12:47-48).  „Azok, 



Zsid 10:14; Róm 8:33. 2) Fil 2:12; Jel 3:11. 
5. Mert – mivel Istennek népével szembeni bánásmódjának mindig az Ő jellemén 

kell alapulnia, és Isten természete nem csak az irgalom, hanem az igazságosság is – 
felfoghatatlan, hogy a hívő élete, ha az nem szent61, ne lenne csupán a dicsőségbeli 
fokozatkülönbségeknél mélyebb kihatással a végső sorsára: 

Zsid 10:30, 31; Jel 22:12; 1Kor 3:15; Lk 20:35. 
6. Mert ha elismerjük azt, hogy a hívő cselekedetei bármilyen mértékben is, de 

egyáltalán megítéltetnek, méghozzá egy bírói ítélőszék, és nem pedig az irgalom széke 
előtt, akkor azt is kénytelenek vagyunk elismerni, hogy a vizsgálatnak szigorúan 
igazságszolgáltató jellegűnek kell lennie, amely ugyanannyira lesz megrovó, mint 
amennyire dicsérő:62 

2Kor 5:10; Róm 14:10-12; Kol 3:24, 25; 2Tim 2:5. 
7. Mert felmenti Isten szentségét és igazságosságát annak vádjától, hogy Isten 

kiegyezik népének bűnével, és azt munkálja, hogy a legnagyobb dicsőség, amit Isten ad, 
egyedül annak a hívőnek a cselekvő igazságosságán nyugodjon, aki következetesen és 
szüntelenül együttműködött Urának neki tulajdonított igazságosságával – lévén az 
engedelmesség a szeretet egyetlen bizonyítéka:  

1Kor 3:17; 1Tessz 4:6; Mt 5:20; Jel 20:6. 
8. Mert így lehet egyedül feloldani a feszültséget Pál és Jakab – vagyis, az örök 

életre szóló, hitből való megigazulás és az ezeréves királyság jutalmára szóló, 
cselekedetekből való megigazulás között; mert az örökkévaló királyságba, amely 
ajándékul adatik, gazdagon bemenni csak azt megelőzően lehet, ez pedig a cselekedetek 
hétszeres alapzatára épül (2Pt 1:5-11): 

1. Cselekedetek előtt: Róm 4:10; 1Móz 15:6. 

                                                           
akik úgy vélik, hogy az evangélium talaján állók esetében valójában nem beszélhetünk semmilyen bírói jellegű 
büntetésről, mindössze legfeljebb gyöngéd fegyelmezésről a tévelygők erkölcsi helyreigazítására, aligha tudják 
helyesen felmérni az ilyen kijelentések félelmetes komolyságát” (Lange). – (szerző megj.) 
61 Nem csak komoly bűnök vagy mélységesen hiányos szolgálat zárja ki a hívőt a királyságból: létfontosságú 
megértenünk, hogy amik vagyunk, és amit teszünk, együtt döntik el a kérdést. Durva vérmérséklet (Mt 5:3), 
felfuvalkodottság, gőg (Mt 5: 5), engesztelhetetlenség (Mt 6:14), gazdagságban bízó szív (Mk 10:24), meg nem 
szelídített természet (Mt 20:22) nem csak hogy nem alkalmas az Úrral való együtt uralkodásra, hanem a 
királyságot is ugyanolyan káoszba süllyesztené, mint amilyenbe a gyülekezet is került. „Ha ti – apostolok – meg 
nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek – bizalomteljes, tiszta szívű, alázatos, szerető – 
semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába” (Mt 18:3), „mert ilyeneké a mennyeknek országa” (Mt 
19:14). Továbbá, az elutasított igazság nagyon könyörtelenné válik. „Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint 
gyermek, semmiképpen sem megy be abba” (Mk 10:15). – (szerző megj.) 
62 Mindenki elismeri, hogy a jelenlegi korszakban is érheti a hívőket kiszabott büntetés, még testi jellegű is, mint 
például Mirjámé, akit Isten keze leprával sújtott (4Móz 12:10), vagy gyülekezeti tagokat érintő, akiket bűnök 
miatt ért csapás és ezek miatt vágattak ki (1Kor 11:30). Legtöbben pedig úgy vélik, hogy fenyítés egyáltalán csak 
erre az életre korlátozódik; ezzel pedig megfosztják Krisztus ítélőszékét minden igazságszolgáltató jellegétől, és 
az ítélőszék egész koncepciója teljesen valószerűtlenné válik. A Szentírás viszont azt állítja, hogy a jelenleg 
kiszabott büntetés (1Tim 5:24) kivételesnek számít; és a fiak jelenlegi fenyítésétől eltekintve (Zsid 12:8) az 
eljövendő korszak lesz kifejezetten igazságszolgáltató jellegű. A halállal nem fog a jellem csodamód megváltozni. 
Szükségtelen hangsúlyozni, mennyire veszélyes az ítélőszék tagadása mögött rejlő gondolatmenet. „Nagyon 
nehéz lenne alátámasztani vagy igazolni, hogy miért kellene ezzel az élettel véget érnie a fenyítésnek. Akkor 
azok, akik mindenáron meg akarnak szabadulni ettől a tanítástól, aligha fognak bármilyen más álláspontot 
biztonságosnak érezni, csak amelyik azt állítja, hogy 1) nem adatott semmilyen előírás Isten választottjai 
számára, és hogy ennek következtében 2) ők sohasem vétkeznek, és sohasem kapnak fenyítést. A hitetlenség 
ilyen rettenetes álláspontjával most nem is áll szándékomban szembeszállni.”  (Govett). Ha a folytonos 
visszaesők, még a legrosszabbak is, azonnal és csodamód megtisztulnak és tökéletessé válnak a halál 
pillanatában, a halál által, akkor nem lenne szükség sem a megszentelődés hosszú folyamatára egy élet 
szenvedésén át, sem igazságszolgáltatásra azon mártírok tömegei számára, akik szenvedésen keresztül jutottak 
el a szentségre. – (szerző megj.) 



2. Cselekedetek után: Jak 2:21; 1Móz 22:16. 
9. Mert talán ez a valaha született legjobb megoldás a kálvinisták és az 

arminiánusok közötti állandó vita feloldására: igazolja a dicsőséges bizonyosság összes 
igeszakaszát, míg elégséges teret hagy a legkomolyabb figyelmeztetéseknek; úgy veszi 
mindkét igecsoportot, ahogyan azokat találja:63 

Jn 10:27,28; Róm 6:23; Róm 11:29; Jn 15:6; Zsid 10:26; Mt 5:22. 
10. Mert a gyülekezeti élet dolgainak természetes és erőlködésmentes 

értelmezését adja, ahogyan ezt teszi a Szentírás egyszerű állításai esetében is. 
Megmutatja, hogyan illeszkedik pontosan egyik a másikhoz, mind a jelenlegi sajátságokat, 
mind a méltó jutalmazást illetően; és legyen szó részleges elragadtatásról, korlátozott 
körű feltámadásról, koronák elvesztéséről, a jutalom eljátszásáról, a munka megégéséről, 
korlátozott örököstársi részesedésről, vagy akár büntető jellegű következményekről – az 
érvelés egymásra épülő és összetettségében átütő erejű. 

2Kor 12:20,21; Jak 2:5; Mt 18:18; Róm 8: 12,13. 
11. Mert Isten gyülekezetének nagy része úgy és csakis úgy tisztulhat meg, ha 

meglátja a testies élet drasztikus következményeit; és mivel hiányzik ezen 
következmények őszinte és bátor kimondása, hívők sokasága merült mély álomba64. 

1Kor 5:5,11; 6:9; Mt 24:48-51; Lk 12:47,48; Jel 3:16,21. 
12. Mert minden indítékot Krisztus ítélőszékének rettenetes képével tisztít meg, és 

egy másik motivációt ad, amelynél egyedül csak a szeretet nagyobb; hogy ez legyen a 
hajtóerő, amely a hívőt eltávolítja a világtól, és Isten királyságáért való szenvedéllyel tölti 
meg; és mert Isten minden gyermeke számára ez a legcsodálatosabb lehetőség, hogy a 
Messiással együtt uralkodhasson a trónon.  

1Pt 1:17; Jel 2:21-23; Fil 3:11-14; Jel 2:26,27. 
 

                                                           
63 Az arminiánus csoportok – pl. a Wesley-féle gyülekezetek és az Üdvhadsereg [de ilyen a legtöbb baptista és 
pünkösdi/karizmatikus gyülekezet valamint az adventisták is – (lekt. megj.)] – azt állítják, hogy a hívő örök 
pusztulást szenvedhet; a kálvinista csoportok – a puritán nonkonformisták és a Testvérek mozgalma [valamint 
napjainkban – a leginkább Darby értelmezési sémájára épülő – ún. evangéliumi/protestáns irányzatok is – (lekt. 
megj.)] – tagadják, hogy a hívőt bármilyen negatív ítélet érhetné, csupán legfeljebb bizonyos veszteséggel kell 
számolnia. A Szentírás általunk itt képviselt, a két véglet közötti értelmezése szerint úgy hisszük, hogy a hívő az 
örök pusztuláson kívül bármit szenvedhet, de csakis a millenniumi korszakon belül. A gyülekezetek vezetői túl 
hosszú ideig elhallgatták Istennek a gonosz és rest szolgát figyelmeztető szavait; övék tehát a végső felelősség 
azért a hosszú és fájdalmas küzdelemért, amelybe az Isten teljes Igéje iránt hűséges lelkek számára a látásuk 
megváltoztatása kerül. De bármely olyan tanítás, amely elmélyíti a szentséget és az alázatosságot, és amely az 
Úrhoz hasonlóvá formál bennünket, aligha származhat odalentről. Újra és újra láthattam, ahogyan ez az igazság 
életeket formált át; és jómagam is, a kegyelemnek és áldásnak azt a mértékét, amely saját életembe áradt az 
elmúlt harminc év során, ezeknek a súlyos és nagy horderejű igazságoknak köszönhetem, amelyeket oly hevesen 
támadnak. – (szerző megj.) 
64 Megdöbbentő, hogy vannak hívők, akik tagadják a Krisztus ítélőszéke előtti büntetéskiszabás lehetőségét (Mt 
25:30), amelyet a Szent Szellem pedig a szemünk előtt munkál. Misszionáriusok a következőt írták a kínai 
ébredésről (1910): „Minden rendű és rangú hívő – pásztorok, vének, presbiterek, diakónusok, evangélisták, 
vasárnapi iskolai tanítók, gyülekezeti tagok – bűnvallást tettek mindenféle olyan bűnről, amelyet a Páli levelek 
említenek – bálványimádás, házasságtörés, nyerészkedés, csalás, ellenségeskedés, pártoskodás; valamint a 
tízparancsolat minden egyes pontja elleni bűnökről, melyek közül a leggyakoribb a hetediknek a megszegése 
volt. Az egyik ok, amiért megvallották bűneiket, az volt, hogy ha most nem vallják meg itt a földön, akkor majd 
ott kell megvallaniuk a mennyben, Krisztus előtt. Láttam őket kezükkel ütni a fejüket. Fejüket verték a földhöz 
vagy az előttük lévő padokhoz jelentős fizikai fájdalmak között. Időnként olyannak tűnt, mintha a nagy ítélőszék 
előtti jelenet szemtanúi volnánk.” A Szent Szellem így cselekedhet még a kegyelem napján is. „Rettegek a 
valóságos büntetés kiszabásának gondolatától: de mit mond a Szentírás?” (Govett).  „Ekképpen cselekszik az én 
mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeiket” (Mt 18:35). 
– (szerző megj.) 



A nagy megmenekülés 

 

 Az alapelv utolsó, és egyben legidőszerűbb és legfontosabb alkalmazása 
azonban  még hátravan: ez pedig az a veszély, hogy nem vigyázunk éberen az utolsó 
ítéletek közeledtére. „Mindezek, amik bekövetkeznek” (Lk 21:36): mik ezek? Csodálatos 
és végzetes jelek: félelmetes és nagy jelek az égből (11. vers), jelek a napban, holdban 
és csillagokban (25. vers), az egek erősségei megrendülnek (26. vers), mert ezek lesznek 
a bosszúállásnak napjai (22. vers), az üldöztetések (17. vers) és a pogányok 
szorongásának (25. vers) napjai, amikor az emberek elhalnak a félelemtől (26. vers). 
„Akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem 
is lesz soha” (Mt 24:21). Sohasem volt még ilyen rettenetes veszedelem, amelyből ennyire 
meg kellett volna menekülni. 

A menekülés pedig lehetséges: „hogy kimenekülhessetek mindabból” (Lk 21:36, 
ÚF). Mivel a nyomorúság az egész világot érinti, a menekülés csakis a menny irányában 
lehetséges: „úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak” (35. vers). 
Egyetlen talpalatnyi biztonságos hely sem lesz az egész föld kerekén. Menekülni ezért az 
Isten Fiához lehet, aki „eljön a felhőkben hatalommal és nagy dicsőséggel” (Lk 21:27); 
mert „lehajtotta az eget és leszállt… lenyúlt a magasból, és felvett engem” (Zsolt 
18:10,17). Ez nem lehet a kiválasztott zsidó maradék megszabadítása, mert: 

1) A zsidók mindig a pusztába menekülnek, sohasem a mennybe (Jel 12:6). A földi 
megmenekülést Noé példázza, aki az özönvízen keresztül menekült meg, a mennyeit 
pedig Énok, aki teljesen kimenekedett belőle; ez pedig olyan megmenekülés, amely „az 
embernek Fia elé” állít.  

2) A zsidó megmenekülés mindig aktív, ez viszont passzív. A hűséges zsidónak a 
hegyekbe kell futnia (Mt 24:16); a hűséges hívőknek pedig imádkozniuk kell, hogy 
elkerüljék – „hogy az ember Fia elé állíttassatok” „az angyalok által” (Alford).  

3) A zsidók megmenekülése mindig teljesen gyakorlati módon történik – aki 
azonnal felemeli arcát a hegyekre, megmenekül, bármilyen legyen is konkrét erkölcsi 
állapota; ez a megmenekülés viszont döntő mértékben függ a hívő erkölcsi 
elfogadhatóságától: „méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek” (Lk 21:36). 
 Más igeversek is világosan megerősítik, hogy ez a megmenekülés a 
keresztyénekre vonatkozik: 

1) Urunk ígérete a keresztyén gyülekezet képviselőjének szól: „Mivel megtartottad 
az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, 
amely az egész világra eljön” (Jel 3:10).  

2) Urunk figyelmeztetése is a gyülekezet képviselőjének szól: „Hogyha tehát nem 
vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád 
[jövök rád – görögből (lekt. megj.)]” (Jel 3:3). Ha az 1 Tessz 5:4 alapján valaki azt állítaná 
tehát, hogy a parúszia nem lepheti meg a hívőt olyan váratlanul, mint egy tolvaj, Urunk 
iménti szavai azonnal meg is cáfolják; mert azt a figyelmeztetést, hogy úgy jön el, mint a 
tolvaj, akire egyáltalán nem számítanak, egy gyülekezeti vezetőnek címezte65. 
 3) A példázat egyértelműen megerősíti ezt. A szántóföld a világ; a búza a 
gyülekezet; az aratók az angyalok (Mt 13:39). Az aratók először összegyűjtik a zsengét, 
azután elvégzik a betakarítást, végül pedig végigtallózzák a szántóföld sarkait, amelyeket 
szándékosan aratatlanul hagytak (3Móz 23:10-22). A zsengék tehát már azelőtt a 
mennyekben vannak, hogy az aratás elkezdődne (Jel 14:4); és az aratás után (Jel 14:15) 

                                                           
65 Ez pedig egyértelműen bizonyítja, hogy a tesszalonikabeli hívők (1Tessz 4:15) nem az egész Gyülekezetet 
képviselik, hanem csak azokat, akik éberen vigyáznak; hasonlóképpen, a megmenekülés ígérete Filadelfia 
angyalának szól, a többi filadelfiabelinek, akik szintén „megtartották az Úr béketűrésre intő beszédét” pedig csak 
közvetve. A tesszalonikai hívőket nem fogja tolvajmód meglepni az a nap: a tesszalonikabeliek azokat példázzák 
tehát, akiket sohasem ér meglepetés (1Tessz 5:4), mivel sohasem voltak készületlenek. – (szerző megj.) 



még mindig elhangzik az éber vigyázásra való felhívás (Jel 16:15). „Csak azok, akik 
odaadóan figyelik és várják a Megváltó visszajövetelét, fognak először felvétetni” (Seiss). 
 A megmenekülés lehetősége mindig az állapottól függ: „Legyetek tehát éberek és 
szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek” (Lk 21:36, ÚF). Ezek az Istentől 
származó szavak aligha jelenthetnek egyebet, mint, hogy ha valaki nem méltó, akkor 
lehetetlen a megmenekülés; és imádkozó éberség nélkül lehetetlen méltónak lenni: 
„szüntelen vigyázzatok és imádkozzatok.” „Egyetlen parancsolat sem ennyire visszatérő, 
és nincs még egy, amely komolyabb hangsúlyt kapna” (Alford): mert a megmenekülés 
nem a hithez kapcsolódó kiváltság, hanem a szentséghez kapcsolódó jutalom, melynek 
elvárt mértékét egyedül Isten tudja. „Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a 
másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. 
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok” (Mt 24:40-42). „Urunk 
arra utal, hogy szeretett gyülekezetének egy részéről továbbra is Pásztorként fog 
gondoskodni itt a földön, amíg el nem pusztítja »a gonoszt« szájának leheletével” 
(Tregelles). 
 A „vigyázzatok” a Biblia egyik legátfogóbb jelentésű szava. Vigyázzatok 
magatokra; figyeljétek a világválság kibontakozását; éberen várjátok a Királyt; törődjetek 
Krisztus legmagasztosabb érdekeivel; vigyázzatok, hogy ne hagyjátok a lehetőséget 
elszállni; törődjetek a haldokló lelkekkel; legyetek résen a Sátánnal szemben; 
figyelmezzetek Istenre. A vigyázás égető éberség, feszült figyelem, amely minden 
képességet igénybe vesz Istenért. De emellett ott kell lennie külön még egy imádságnak 
is: „kérvén, hogy méltókká tétessetek, hogy kimenekedhessetek” (Lk 21:36, angolból). A 
vigyázás minden erőnket igénybe veszi Istenért, az imádság Isten minden erejét kéri 
értünk. De még ennél is többet jelent: a vigyázás Istennek szenteli munkánkat, az imádság 
által Istennek szenteljük magunkat. Hudson Taylor, akinél a 19. században senki sem 
végzett nagyobb munkát Krisztusért, és (szerintem) kevesen jártak Istennel szorosabb 
közösségben, ezt mondta a testi hívőkről: „Megfeledkeztek Urunk Lk 21:34-36-beli 
figyelmeztetéséről, és ezért nem is fogja méltónak találni őket arra, hogy 
kimenekedhessenek; nem hagytak mindent kárba veszni, és ezért nem is juthatnak el arra 
a feltámadásra, amely még Pál számára is kétséges volt, hogy részesülni fog-e benne. 
Mély meggyőződéssel kijelentjük, hogy nem minden hívő fog eljutni arra a feltámadásra, 
hogy így találkozzon az Úrral a levegőégben.” Mennyivel biztonságosabb törekedni rá, 
mint tényként feltételezni! 
 Isten teljes gyülekezetében visszhangoznia kellene tehát a figyelmeztető szónak. 
Miért? 

1. Mert „ha a hitem helytelen, meg kell változtatnom; ha a hitem helyes, hirdetnem 
kell másoknak” (Dr. Whately). Ha visszatartjuk a figyelmeztetést, akkor éppen attól 
az igazságtól raboljuk meg a gyülekezetet, amely megszabadíthatná őt a 
veszedelemtől. 

2. Mert nem is lehetne ennél erőteljesebb váltókart elképzelni, amely természetes 
restségünket át tudná fordítani. A tények sokkal jobban ösztönöznek, mint akár 
egy könyvtárnyi intelem. A hívők eljövendő ítélete ugyanis különösen a testünket 
célzó kijelentés, és mint ilyen, sohasem lesz népszerű. Sőt, éppen ez a heves 
ellenállás bizonyítja rendkívül meggyőzően a kijelentés igazságát. Káleb és 
Józsué élete kockáztatásával (4Móz 14:10) tett bizonyságot az eljövendő 
királyságról, valamint arról, hogy az engedelmesség és a hit szükséges az abba 
való bemenetelhez. Az Úr is beszél arról, hogy az a szolga, aki nem bizonyult 
méltónak a jutalomra, ugyanaz, akinek a türelmetlensége üldöztetést indít el (Mt 
24:49). Nem csoda, hogy akik lekicsinylik a rájuk bízott feladatokat, nem is tudják 
majd teljesíteni azokat.   

3. Mert a veszedelem, bármennyire a küszöbön álljon is, még nem kezdődött el. „A 
langymeleg laodiceabeliek felébredhetnek, mielőtt még túl késő lenne: Krisztus az 



ajtó előtt áll” (G. H. Pember). A királyság feltételeinek teljesítésével együtt jár az 
abba való belépés csodálatos bizonyossága. „Veszedelmes idők következnek 
ránk; hadd lehessek olyan, aki szüntelen vigyáz és imádkozik, hogy méltónak 
találtassam arra, hogy elkerülhessem mindazokat, amelyek be fognak következni, 
és megállhassak az Embernek Fia előtt!” (John Wilkinson). „Amiket pedig néktek 
mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk 13:37).66   

 

Az örök ítélet 
 
 Az igazságszolgáltatás napja (korszaka) a végső ítélettel zárul. A királyság véget 
ért67 (1Kor 15:24); a régi egek és a föld elmúltak; Isten egész világmindenségében nem 
marad egyetlen dolog sem, csak a nagy, ragyogóan fehér Trón, amely előtt a halottak, 
nagyok és kicsinyek, megállnak. „Könyveket nyitottak fel, majd egy másik könyv nyílt meg, 
mely az élet könyve. Ekkor megítélték a halottakat a könyvekben írottakból tetteiknek 
megfelelően” (Jel 20:12, CSIA). Több könyv, amelyben cselekedetek voltak – és egyetlen 
könyv, amelyben csak nevek; a cselekedetekről szóló könyvek azért, hogy minden 
elmarasztalás pontosan illeszkedjék a vétekhez; a neveket tartalmazó könyv pedig azért, 
mert a megváltottakról semmi más nem szerepel az Élet könyvében, csak a nevük. A 
cselekedeteik, akár a hitre jutás előttiek vagy utániak, eltűnnek, mert ez a Bárány könyve, 
és azok neveit, akiket a Bárány vére megmosott a Golgotán, a szuverén, kiválasztó 
Kegyelem írta be a világ megalapítása előtt; az érdem tehát, amely alapján az 
örökkévalóság számára megállunk, egyedül csakis Krisztusé. Így a patriarkális, a törvényi 
és a keresztyén korszak minden hívője uralkodik az örökkévaló királyságban. „És ha 
valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték” (Jel 20:15). A 
Golgota Isten szeretetének mértékét mutatja meg a világ iránt; a pokol pedig az Ő 
szeretetének mértékét Krisztus iránt; mert annyira szerette Isten a világot, hogy odaadta 
Fiát a Golgotára; és annyira szereti a Fiát, hogy aki elutasítja Őt, a pokolra kell jutnia. 
Megszűnik tehát minden változást célzó fenyítés: a büntetés többé nem tisztít meg, 
hanem örök érvényű megtorlás lesz belőle. A megváltottakat viszont csodálatos üdvösség 
váltja meg. „És semmi elátkozott nem lesz többé” (Jel 22:3) – örök bűntelenség; „és az 
Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz” – örökké tartó közösség; „és szolgái 
szolgálnak néki” – örökké tartó szolgálat. „És látják az Ő orcáját” (Jel 22:4) – örökkévaló 
öröm; „és az Ő neve homlokukon lesz” – örök biztonság. „És ott éjszaka nem lesz” (Jel 
22:5) – örökké tartó energia; „az Úr Isten világosítja meg őket” – örök megismerés; „és” – 
a korszakok feltámadottjai – „uralkodnak örökkön örökké” – örök dicsőség. 
 

I. Megjegyzés a Purgatórium tanához 

 
 Egyértelmű számunkra, hogy a hívők megítéléséről szóló igazságnak, amellyel oly 
sok helyen találkozunk a Szentírásban, óriási gyakorlati jelentősége van, hiszen ha ez 
egyszer megragad valakit, annak szinte felmérhetetlen ösztönző ereje lesz az egyén 
életében; továbbá, egyes feltételezésekkel szemben pedig nagyon is megerősíti az örök 
élet felőli bizonyosságunkat. Ha szétválasztjuk a feltételhez kötött jutalomra vonatkozó 
ígéreteket a hit alapján kapott örök élet egyszerű bizonyosságától, akkor látni fogjuk, hogy 
a feltétel nélküli ajándék ragyogó világosságba különül el, viszont számos fenyegető 

                                                           
66 A tárgy részletesebb kifejtését lásd a Present Day Pamphlet: Rapture c. kiadványában. – (szerző megj.) 
67 Ellenben „azok a jutalmak vagy koronák, amelyeket a győztesek kapnak Urunk Jézustól az Ő megjelenésekor, 
sohasem avulnak vagy múlnak el; mert a királyság csak olyan értelemben ér véget, hogy nem marad több leigázni 
való ellenség, vagy további zavar, amely beavatkozást vagy helyreigazítást igényelne” (W. Lincoln).  – (szerző 
megj.) 



igeversről, amelyeket pedig széleskörű bizonytalanság és kétely övez, és amelyek mindig 
is a katolicizmus erődítményeit képezték, megértjük, hogy valójában a jutalom 
témakörébe tartoznak. Ha magunkévá tesszük ezt az igazságot, az megerősít bennünket 
egyrészt az örök biztonság felől, ugyanakkor figyelmeztet az ezeréves veszélyre, és 
felszabadít bennünket, hogy ráállhassunk az Isten legmagasztosabb céljához tartó 
nyílegyenes pályára. Krisztus gyülekezetének jelenleg egyik bibliai igazságra sincs ennél 
nagyobb szüksége. Ágoston, Istennek egyik legfigyelemreméltóbb szolgája mondta, hogy 
egyetlen motiváció sem ösztönözte erőteljesebben hívő életét, mint annak tudata, hogy 
egyszer számot kell adnia. Egyetlen hívő sem merne belemerülni az igaz hívők sokasága 
között is óriási méreteket öltő világiasság és bűn mélységeibe, ha Urunk Thiatírának szóló 
igazsága egyszer igazán a szívükbe vésődne: „És megtudják a gyülekezetek mind, hogy 
én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek 
szerint” (Jel 2:23). 

A megváltott szívbe pedig teljes erővel fog belehasítani a tények valósága. Ha 
ugyanis szó szerint kell érteni a testi kimenekülést az eljövendő rettenetből, ha szó szerint 
kell érteni a sírokból való kitörést a halhatatlan élet lüktetésével, ha a szó szerint kell érteni 
a trónokat és az uralkodást a nemzetek fölött, fehérben járva Krisztussal – és ha a 
mindezekben való részesedés a szentségtől és szenvedéstől függ, akkor minden egyéb 
törekvés semmivé válik, és még a mártírság sem tűnik túl nagy árnak érte. 
 Nem kevésbé hasznos ez az igazság abból a szempontból sem, hogy fényt vet a 
római katolicizmus tévedésére; arra, hogy ez a tévedés hogyan keletkezett, és 
legfőképpen a purgatóriumról alkotott tanra is világosság derül. Mert – legelőször is azt 
láthatjuk –, hogy Urunknak az Övéi iránti egyedülálló szeretete sohasem mond le a 
szeretett személy tökéletessé tételéről. „Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem” 
(Jel 3:19). „Ő pedig javunkra fenyít, hogy szentségében részesüljünk” (Zsid 12:10). 
Szentsége tökéletesség; fegyelmezésünk, bármilyen drasztikus vagy hosszú legyen is, 
sohasem ellenszenvének, hanem szeretetének bizonyítéka; és ez sohasem a hívő végső 
elpusztításának – akár most, akár az ítélőszék előtt –, hanem végső tökéletessé tételének 
a jele. Amíg mások kényeztetéssel mutatják ki szeretetüket, Krisztus a szeretetét 
fenyítéssel fejezi ki. „Minden szőlővesszőt, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja” (Jn 
15:2). Ha a hívők ítélete – és a Szentírás így nevezi (1Kor 11:32) – teljes erővel zajlik 
(ahogy ezt mindenki elismeri) már a kegyelem korszakában is, akkor nyilvánvaló, hogy az 
ilyen ítélet, jelentse akár a halált is, most (1Kor 11:30), vagy ezután (Lk 12:46), nem állhat 
ellentmondásban a kegyelem alapelvével: fenyítésünk az út a tökéletességhez. 
 Urunk, miközben arról tanít, mennyire fontos, hogy Isten szolgái megbocsássanak 
egymásnak, egyúttal azt is világosan lefesti, mi minden történhet ezután az élet után. 
Szavait mégis oly kevéssé fogadják el vagy tanítják a keresztyénségben, hogy könnyen 
lehet – ahogyan Sir Robertson Nicoll mondta – „a keresztyén gyülekezet soha nem is 
nézett igazán szembe ezekkel a szavakkal.” Mert a gonosz szolga újjászületett volta (Mt 
18:24) egyértelműen kiderül: a könyörtelen, megbocsátani nem akaró szolga maga is 
bocsánatot nyert. A Király azt mondja, „minden adósságodat elengedtem néked, mivel 
könyörögtél nékem” (Mt 18:32). Előfordult vajon valaha is, hogy egy nem hívő kereste és 
meg is kapta a bocsánatot, de továbbra is hitetlen és megigazulatlan maradt? Egyetlen 
bűn sem bocsáttatott meg, és nem is fog megbocsáttatni, csakis a kereszten kiontott vér 
által; lehetséges, hogy az ilyen bűnbocsánathoz ne társulna az üdvösség is? Mr. Kelly 
feltételezése szerint ez a szolga „a zsidókat képviseli”; „a zsidóknak a pogányok iránti 
gyűlöletét jelképezi”; illetve, ahogyan Dr. Bullinger véli, a tízezer talentumos adósság nem 
más, mint a keresztre feszítés. A zsidóság azonban kollektíve sohasem tért meg, nem tett 
bűnvallást, nem kereste a bocsánatot, nem is kapta meg, és tizennyolc évszázada 
egyértelmű ítélet nehezedik Izraelre. Ez az ember viszont megvallotta bűnét – „minden 
bűnödet”; bűnbocsánatért könyörgött – „könyörögtél nékem”; bocsánatot nyert – 
„elengedtem neked”; felelős és bizalmi pozícióba emelték – „szolgatársad”. A Király 



elmarasztalása teljesen azon alapszik, hogy a törvényszegő bűnbocsánatot kapott ember: 
„Nem kellett volna néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is 
könyörültem rajtad?” (Mt 18:33). 
 Még ha a szolga újjászületett zsidó is lenne, aki a maradékhoz tartozik részben az 
Úr napjának, részben pedig a nagy nyomorúságnak az idején, az az igazságot elviekben 
nem, csak gyakorlatban érintené, mivel megmentett emberről van szó (hiszen 
bűnbocsánatot nyert); tehát ez is azt jelentené, hogy Urunk cselekedhet így a 
megváltottakkal. Ilyen fájdalmas ítélet bizonnyal érheti a megigazultakat; ez az elmélet 
sem cáfolja tehát magát az alapelvet. A szövegkörnyezet azonban nem utal rá, hogy a 
szolga zsidó lenne, akár megmentett, akár nem. Itt inkább arról van szó, hogy ez egy régi 
és elavult feltételezés újraéledése, mely szerint minden átok a zsidóknak, minden áldás 
pedig a gyülekezetnek szól. Az ilyen elgondolás azt feltételezi, hogy a több kiváltság 
kevesebb felelősséget jelent; azt feltételezi, hogy a sokkal kevesebb világossággal 
rendelkező zsidó hívők, ha vétkeznek, sokkal szigorúbb büntetést vonnak magukra. Pál 
felkiáltása azonban ennek épp az ellenkezőjére figyelmeztet: „Sokkal kevésbé mi” (Zsid 
12:25), „mennyivel inkább ezek” (Róm 11:24). Továbbá, Urunk a szolgát a mennyek 
királyságához (23. vers) sorolja, amely pedig el lett véve a zsidóságtól (Mt 21:43), és a 
gyülekezetnek, a szent nemzetnek adatott (1Pt 2:9). 
 Van azonban még más, ugyanilyen fontos dolog is. Amikor Urunk arra a kérdésre 
válaszol, hogy „hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki 
megbocsátanom?” (Mt 18:21), azt mondja, hogy „még hetvenszer hétszer is. Annakokáért 
hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival” (22. 
és 23. vers). A példázatban Urunk bővebben kifejti válaszát; benne van, hogy mi fog 
történni Péterrel, ha nem bocsát meg – ugyanis itt a Krisztus ítélőszéke előtti jelenetről 
van szó. Ezt megelőzően az Úr a gyülekezeti viták elrendezéséről beszélt: „ha pedig a te 
atyádfia vétkezik ellened” – tehát hívő testvérek vagy akár apostolok közötti 
összeütközésről van szó –, „ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a 
pogány és a vámszedő” (15. és 17. vers). Ha a szolga itt hitetlen lenne, akkor a példázat 
egyáltalán nem kapcsolódna Péter kérdéséhez. Péter azt kéri Jézustól, hogy jelölje ki a 
megbocsátás határait a korábban említett gyülekezeti viták esetében. Ha Urunk egy 
hitetlen ember megbocsátani nem tudó lelkületének következményeit fedné fel, akkor az 
nem lehetne válasz Péter kérdésére. Ki a „testvér”? „Aki az Isten akaratát cselekszi, az 
az én fitestvérem” (Mk 3:35). 
 A legérdekesebb, hogy ugyanúgy, ahogyan Urunk a pokol valóságának 
legelszántabb hirdetője, egyetlen figyelmeztetés sem lehet az Övénél komolyabb a hívő 
számára; ezért itt a saját példázatának alkalmazása abszolút perdöntő. „Ekkor 
megharagudott az ura, s a kínzóknak adta őt át arra az időre, míg tartozását mind meg 
nem fizeti neki. Mennyei Atyám is így fog tenni veletek, ha mindenikőtök szívből meg nem 
bocsát testvérének.” (Mt 18:34-35, CSIA). „Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem 
cselekszik irgalmasságot” (Jak 2:13). Nem ez az egyetlen ilyen igevers; vannak még más, 
hasonlóan félelmetes erejű igék: 

1. „Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; 
és egybegyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek” (Jn 15:6). 

2. „Aki pedig ezt mondja [a testvérének]: Moreh68, méltó a gyehenna tüzére” (Mt 5:22, 
ÚF). 

3. „Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, 
akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes 
várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket” (Zsid 10:26-27). 
Egyetlen szőlővessző sem, még ha elszáradt is ugyan, de egyszer már zöldellően 

virult a Szőlőtőkén, nem jelezhet üres hitvallást: az a testvér tehát, aki dühösen azt mondja 

                                                           
68 az  eredeti görög szó: μωρός (mórosz) a héber moreh átírása –  (ford. megj.) 



a másikra, hogy moreh – „Isten ellen lázadó” – a gyehenna tüzét kockáztatja, mert a vádja 
hamis. Hamis, mivel mindketten Isten gyermekei, és ezért Isten ősi alapszabálya (5Móz 
19:16-19) őreá száll vissza, azaz, hogy a hamis tanú magára vonja azt a büntetést, amit 
ő szándékozott testvérére kiszabatni. Az apostol nem is tudná világosabban kifejezni, 
hogy ha „mi” – beleértve önmagát is – szándékosan vétkezünk, rettenetes 
következményekkel kell szembenéznünk. Ezek az igeszakaszok hiszem, hogy 
összeegyeztethetők minden hívő végső üdvösségével. Mégis egyetlen gondolkodó ember 
sem, aki tiszteli és féli Isten Igéjét, és tudatában van Isten félelmetes szentségének és 
méltóságának, nem fogja könnyen venni ezeket az igéket, vagy tompítani az élét a 
magasságos Isten ilyen komoly figyelmeztetéseinek: „Az Úr megítéli az Ő népét”, amit 
mindjárt az követ, hogy „rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni” (Zsid 10:30-31). 
Isten kegyelme iránti helytelen hozzáállás, ha el akarjuk némítani igazságosságának és 
szentségének jogos követeléseit: pontosan, ahogyan a resztoránusok69 és az 
univerzalisták70 próbálják kiiktatni a pokol tanát. 
 Lássuk most pedig a római katolicizmus purgatóriumról (tisztítótűzről) szóló 
tanítását! Róma elferdítette az igazságot – ami persze lehetetlen lett volna, ha a 
gyülekezet a hívők megtisztításával kapcsolatban mindig ragaszkodott volna a teljes Írás 
kijelentéseinek tanításához. A tisztítótűz dogmáját hivatalosan csak kétszer határozták 
meg. „Ha az igazán bűnbánó lélek Isten kegyelmében hal meg, mielőtt az általa elkövetett 
vagy mulasztásos bűneit a megtérés méltó gyümölcseivel helyesbítette volna – ti. saját 
maga besegített volna a kiengesztelésükbe – a halál után lelke megtisztul a tisztítótűz 
ítéletével” (ferrarai zsinat); „az oda került lelkeket a hívek szentekhez intézett könyörgései 
[imái és áldozatai], különösen pedig a mise legelfogadhatóbb áldozása segíti” (tridenti 
zsinat). Három nyilvánvaló tévedést látunk itt (az olyan borzalmas következményeken 
kívül, mint pl. a búcsúcédulák árusításába és a mise hatékonyságába vetett hit): 

1. A purgatórium tana szerint a megtisztítás a holtak birodalmában, a hádészban71 

történik; a Szentírás szerint ebben az életben, illetve a feltámadást követően 
Krisztus ítélőszéke előtt, de sohasem a hádészban. A Paradicsom minden hívő 
számára Krisztus különleges jelenlétének a „sokkal jobbja”.   

2. Semmilyen pápának vagy papnak, sőt semmilyen hívőnek az imája sem tud a 
legcsekélyebb mértékben sem módosítani valaki másnak az ítéletén, akár hívő volt 
az illető, akár nem, miután az eltávozott a másvilágba. „Miképpen elvégezett dolog, 
hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet” (Zsid 9:27). A 
Szentírásban a halottakért való könyörgés nem ismeretes: még ebben az életben 
is hatástalan az ima az olyan hívő számára, aki a halál büntetése alatt van (1Jn 
5:16). Ez elvágja minden olyan utálatosság gyökerét (lásd búcsúcédulák és társai), 
amelyek a római katolicizmust annyira át- meg átszövik. 

3. A legnagyobb tévedés viszont abban rejlik, hogy összetévesztik a fenyítést az 
üdvösséggel. A fenyítés szükséges és hasznos. Ebben az életben Isten kivétel 
nélkül minden hívőt fenyítésben részesít (Zsid 12:8), amely szélsőséges esetben 
lehet szörnyű testi betegség (2Móz 15:26), vagy akár halál is (1Kor 11:30). Mivel 
azonban a halál nem végez varázsütésszerű változást, és a vétkezőt nem 
változtatja bűntelenné, és mivel sokkal kevésbé képes eltörölni a hívő élete során 
elkövetett és meg nem bánt bűnöket, a fenyítés épp oly szükséges és hasznos az 

                                                           
69 resztoránizmus: a XVIII. sz. második felében kezdődött mozgalom, melynek legfőbb célja a római katolicizmus 
előtti egyházi állapotok visszaállítása volt.  A restaurációs mozgalomból számos vallásfelekezet jött létre; ilyen 
pl. az adventizmus, melynek egyik tanítása, hogy a gonoszokat Isten teljes megsemmisüléssel bünteti; ez az, ami 
örökre szól (visszafordíthatatlan) és nem a pokol, ahol a lelkeket örökkön-örökké kínoznák. – (lekt. megj.) 
70 univerzalizmus: az a nézet, mely szerint végül mindenki üdvözül – (lekt. megj.) 
71 Hádész: „az eltávozott szellemek helye vagy állapota” (Oxford Dictionary of the Christian Church)  – (ford. 
megj.) 



ítélőszék72 előtt is: de a fenyítő célzatú szenvedésnek semmi köze az örök élethez. 
Nincsen más kiengesztelő szenvedés, egyedül a Golgota szenvedése; az ember 
cselekedetei az üdvösség elérése érdekében bűnösek és halált érdemelnek; „nem 
cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék” (Ef 2:9).   

 Forduljunk újra a bibliai igazsághoz! Isten kétféle megtisztításról gondoskodott: vér 
általiról és fegyelmezés általiról; a vér általi megtisztításnak pedig meg kell előznie a 
fegyelmezés általit. „És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint”; 
„mennyivel inkább Krisztusnak a vére megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt 
cselekedetektől” (Zsid 9:14). Mert Krisztus egyszer s mindenkorra véghezvitte az 
elengedhetetlen és nélkülözhetetlen megtisztítást: „aki minket bűneinktől megtisztítván ült 
a Felségnek jobbjára a magasságban” (Zsid 1:3). Ez a megtisztítás az egyedüli alapja és 
feltétele minden ezután következő megtisztításnak, és egyedül csak a megváltott lélek 
tisztulhat meg fenyítéssel. Semmilyen mennyiségű vagy mértékű szenvedés sem képes 
a bűnben halott lelket jobbá tenni az életre, mint ahogyan a halott fát is hiába metszik 
meg, nem tud gyümölcsöt teremni. A fenyítés nem tudja a megtéretlen embert 
megtisztítani – megtisztulhat, de nem fenyítés által; és Istennek egyáltalán nem is szokása 
a gonoszokat fenyíteni. Mert „ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki 
[hívő] részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak” (Zsid 12:8, ÚF). A javító célzatú 
szenvedés csak azoknak adatik, és azok számára hatékony, akiket már a Golgota áldozati 
szenvedése bírói igazság tekintetében megtisztított. Dr. Griffith Thomas szavaival: „míg a 
visszaesővé váló valódi hívőt bíróságilag nem ítélik el örökre, amikor azonban megáll 
Krisztus ítélőszéke előtt, súlyos mértékű, személyes és gyakorlati büntetés fogja érni a 
megtérése utáni cselekedetei alapján.” 
 A második megtisztítás fenyítés általi. „Minden szőlővesszőt, amely gyümölcsöt 
terem – ti. élő fa az élő szőlőtőkén – megtisztítja” (Jn 15:2). Ha az újjászületett emberben 
még ott van a hústest73, a fenyítés a még esendő természetét megtisztíthatja és 
helyreigazíthatja, és ez a megtisztítás nem kell, hogy az élettel véget érjen. „Egyes régi 
római katolikus hittudósok azt tanították, hogy Isten gyermekeiben a bűn minden 
maradványát a végső kegyelem haláluk pillanatában eltörli; így a legkisebb bűn nyoma 
sem marad ott, hogy azt átvigye a másvilágra” (Usher püspök: Válasz egy Jezsuitának, 
165. o.). Ez a régi katolikus dogma ugyanannyira bibliaellenes, mint a purgatórium tana, 
mert az elővigyázatlan hívő, ha meghal, elővigyázatlan hívőként fog felébredni – a szolga, 
aki rest szolgaként hal meg, az ítélőszék előtt is rest szolgaként fog megállni. Az erkölcsi 
értelemben vett utolsó állapotuk ezen a világon az első állapotuk lesz a másikon. Meg 
fognak tisztíttatni, de nincsenek megtisztulva; a halálban nincsen semmi varázserő, és a 
hádészban nincsen lehetőség a hibás hívő élet helyreigazítására. El fog jönni azonban az 
igazságszolgáltatás ezeréves időszaka, amelyben az ítélőszék döntései lesznek 
uralkodók, ezért ezt a korszakot a cselekedetek bírói ítéletekben tükröződő 
következményei fogják alapvetően jellemezni. „Aki pedig igazságtalanságot cselekszik – 
a szövegkörnyezet egyértelműen hívőkhöz szól –, jutalmát veszi igazságtalanságának; 
és nincsen személyválogatás” (Kol 3:25). Az isteni szeretet viszont nem nyugszik addig, 

                                                           
72 Az az elmélet, miszerint a hívő számára az ítélet ebben az életben lezárul, nyilvánvalóan tarthatatlan, hiszen 
mindannyian ismerünk olyan visszaeső hívőket, akik a legnagyobb világias jólétben haltak meg. Pál imádkozik 
egy bűnbe esett hívőért, hogy „találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon” (2Tim 1:18), és másokért is, hogy 
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kudarcot vall, mert semmi sincs a szövegben vagy a szövegkörnyezetben, ami az olvasó gondolatát  más irányba 
terelné, mint abba, hogy a vetés itt történik, az  aratás pedig majd odaát.” – (szerző megj.) 
73 σάρξ (szárksz), a természeti testet (vagy a testi természetet) jelöli – szemben a szómával, melyet a fizikai testre 
használ az Ige – (lekt. megj).  



amíg mindannyian szentségében nem részesülünk; egyetlen fegyelmezés sem jelenti 
elpusztításunkat, hanem éppen ellenkezőleg: előbb vagy utóbb tökéletessé tesz. Talán a 
legkomolyabb igeszakasz, amelyet Urunk valaha is a hívőhöz intézett, pontosan így 
végződik: „Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, mígnem [mert a hívők minden 
fenyítése tisztító célzatú és csak egy bizonyos ideig tartó] megfizetsz az utolsó fillérig” (Mt 
5:26). 
 A sáfár példázatában (Lk 12:42-47) a gonosz szolgának teljesen egyértelmű az 
üdvössége, mivel Urunk a két különböző karaktert ugyanabban az egy emberben 
ábrázolja. „Ha pedig az a szolga – a jó sáfár, akit maga az Úr tett gondviselővé háza felett 
– így szólna az ő szívében” (Lk 12:45): Urunk itt nem arra gondol, hogy a szolgák váltották 
volna egymást, hanem ugyanannak a szolgának a lelkületében történt változás: ugyanaz 
a szolga válhat vagy jó, vagy rossz sáfárrá74. „Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és 
nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap” 
(47. vers, ÚF). A rest szolga béma előtti megjelenése szolgatársaival együtt döntő 
bizonyítéka megváltott voltának; mivel a hitetlenek elragadtatására nincs példa a 
Szentírásban. Dr. Seiss szerint: „A szavak egyáltalán nem utalnak arra, hogy az egyik 
megmentett, a másik pedig elveszett, hanem egyszerűen azt jelentik, hogy az egyik 
azonnal eljut a boldogságba, amikor az Úr visszajön, míg a másikat, mivel nem volt 
felkészülve és nem várt éberen vigyázva, egy bizonyos ideig tartó ítélettel büntetik meg, 
és csak úgy menekül meg „mint tűzön keresztül”, egy későbbi időszakban.” 

Minden hívőnek előbb vagy utóbb, bizonyosan meg kell jelennie a béma előtt (2Kor 
5:10), és ugyanennyire bizonyos az is, hogy senki nem jelenhet meg ott pusztán csupasz 
szellemként. Ami fölött állandóan átsiklunk, hogy Urunktól eltekintve, aki „enyészhetetlen 
életnek ereje szerint” (Zsid 7:16) támadt fel, az emberiség történelmében egyetlen példát 
sem jegyeztek fel arról, hogy feltámadt emberek később ne haltak volna meg valamikor. 
„Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat” (Zsid 11:35) – ez a halott test 
valóságos, tényleges feltámadása, mint a Lázár esetében; sőt, még egy tetem is lábaira 
állt (2Kir 13:21): mégis, kivétel nélkül, az ilyen feltámadás  sohasem volt több átmeneti 
újjáéledésnél, amely mindig azért történt, hogy Istennek egy konkrét célját betöltse. A 
feltámadott hívők végső bemeneteléig, amikor már mindannyian bemennek a Városba az 
örökkévaló korszakban, addig a feltámadottaknak csak egy, és csakis egyetlen 
csoportjára vonatkozik az, hogy az ő feltámadásuk olyan, amelyen már nem fog a halál. 
„De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, 
sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak. Mert meg sem halhatnak többé: mert 
hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy feltámadásnak fiai” (Lk 20: 35-36). 
Azoknak a hívőknek, akik nem bizonyulnak méltóknak arra a korra és a halottak közül 
való első feltámadásra, nem szól a romolhatatlanság ígérete. Hasonlóképpen, csak a 
királyságban (1Kor 15:50) részesülőkről mondja Pál, hogy „a halottak feltámadnak 
romolhatatlanságban” (1Kor 15:52). 
 Így értjük meg teljes világossággal Isten figyelmeztetését. „Így hát adósok vagyunk 
testvérek – Krisztus gyülekezete – de nem a hústestnek, hogy hústest szerint éljünk. Ha 
hústest szerint éltek, meg fogtok halni” (Róm 8:12-13, KF) – „meg fogtok halni”: ez a 
kifejezés a görögben gyakorlatilag csak az ezeréves királysággal kapcsolatban fordul 
elő75; a héber pedig nyolcszor használja az eljövendő korszakra (Govett). Ez nem az örök 

                                                           
74 A Lk 12:45-ben szereplő vonatkozó névmásnak (az) előzménye kell, hogy legyen: valami, amire vonatkozik. 
Ilyet azonban és csak egyet találunk, mégpedig a „hű és bölcs sáfár” személyében (42. vers). Az igazsághoz nem 
úgy jutunk el, hogy előre eldöntjük, az Úr mit tesz, vagy nem tesz saját szolgáival – majd figyelmen kívül hagyjuk 
azokat a szavakat, amelyek nem illeszkednek bele a már meghozott döntésünk szerinti értelmezésbe” (G. H. 
Lang). – (szerző megj.) 
75 A Róm 8:13-ban előforduló szó az ἀποθνῄσκω (apothnészkó) jelentése: meghal, haldoklik, elpusztul. 98 
esetben használja az Újszövetség, legtöbbször természetes halál értelemben. A Róm 8:13-ban előforduló pontos 



halál, mert a hívő örök életet kapott; nem is a jelenben bekövetkező halál, mert az, hogy 
minden megszentelt hívő hosszú életű lenne, és minden visszaeső hívő fiatal korban 
halna meg, ellentmondásban áll mind a Szentírással, mind pedig a tényekkel. Itt a 
millenniumi halálról, a béma előtti szétválasztásról van szó. „Ne tévelyegjetek: Istent nem 
lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, 
az a testből arat majd pusztulást” (Gal 6:7-8, ÚF) – a „pusztulás” annyira szó szerint 
értendő, mint a „test”. „Az apostol [a Róm 8:11-13-ban] nem beszél arról, hogy mi lesz a 
hitetlenek, vagy a meg nem szentelődött hívők testének sorsa. Ugyanez a helyzet az 1Kor 
15:20-28-ban is. A 13. vers szava – „Ha test szerint éltek, meghaltok” – elég kell, hogy 
legyen; ez bizonyosan nem az üdvösség szava, különösen mindazok után, amik 
megelőzik” (Godet). Mert míg minden hívőnek örök élet van a birtokában, ez az élet csak 
azok számára fog nyilvánvalóvá válni, akik Krisztusért mindenről lemondtak ezer 
esztendővel korábban. „Senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit (…) én érettem 
és az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben, (…) a jövendő 
korban pedig örök életet” (Mk 10:29-30).76 
 Végezetül összefoglalhatjuk tehát a királyságból való kizárás tanát. Fölmerülhet a 
kérdés, hogy akik nem mehetnek be, vajon hova fognak kerülni a királyság ideje alatt? 
Nem kell a kijelentett igazsághoz kapcsolódó minden lehetséges problémát megoldanunk 
ahhoz, hogy magát az igazságot elfogadhassuk; és nem árt tisztában lennünk vele, hogy 
például a gonosz eredetéről, vagy Isten szuverén kiválasztásáról szóló szkeptikus 
kérdések is – amelyekre lehetetlen emberi választ adni (Róm 9:20) – megbéníthatják az 
evangéliumot. Nem bölcs dolog túlságosan mélyen fürkészni azt, ami fölé Isten szent 
védőernyőt helyezett; különben annyira belefeledkezünk, hogy „annak felette 
bölcselkedünk, ami írva van” (1Kor 4:6). Fogadjuk el (ha gondoljuk), hogy Isten 
áthatolhatatlan rejtélybe burkolta a kívül rekesztettek ideiglenes sorsát, úgy, hogy csak a 
kizárás ténye marad meg, mely viszont bőséges és biztos igei alátámasztáson nyugszik. 
A Szentírás azonban mégsem hallgat teljesen a kívül rekedtek helyét illetően:  

1) Egyesek, talán Énók és Illés alacsonyabb területeiről megtekinthetik a 
Királyságot – mint Mózes a Piszgá tetejéről –, anélkül, hogy bemehetnének abba (Jn 3:3-
5).  

2) Egyesek ideiglenesen visszatérnek a romlandóságba, mint mindazok, akik 
Urunk előtt támadtak fel, amíg a halottak birodalma (hádész) a halállal (Abaddon) együtt 
az utolsó ítéletkor ki nem adja halottait – a hádész kiadja az üdvösséget nyert 
fogvatartottakat (Jel 20:13). Mindkét csoport, feltehetőleg a kívül rekesztettek nagy része, 
élvezni fogja a paradicsomi állapotot – az Úr különleges jelenlétének „sokkal jobbját” (Fil 
1:23, Lk 23:43). 

3) Egyesek abban a rejtélyes birodalomban lesznek, amelyet „külső sötétségként” 
ismerünk (Mt 25:30).  

4) Egyesek, akik a legsúlyosabb kihágásokban vétkesek, átmenetileg a 
gyehennára kerülnek (Mt 5:22, Jn 15:6, Zsid 10:26-27, Jel 2:11). „Mondom pedig néktek, 
én barátaimnak, (…) megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, aki minekutána 
megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, Őtőle 
féljetek” (Lk 12:4). 

                                                           
szókapcsolat (apothnészkó + melló) hatszor szerepel, ebből kettő vonatkozik az eljövendő korszakra: Róm 8:13 
és Jel 3:2 (a többi földi halál: Jn 4:47, 11:51; 12:33; 18:32) – (lekt. megj.) 
76 Arról a hívőről, akinek ugyan üdvössége van, de ő maga épp hogy csak megmenekül, azt mondja az Ige, hogy 
meg lesz bírságolva (1Kor 3:15). Urunk, amikor arról a tanítványról beszél,  aki a jó dolgokat ebben az életben 
keresi, ellentétben azzal, aki  kész magát az életét is mártírságra adni, felfedi, hogy a  bírság nem más, mint a 
lélek vagy az élet (Mt 16:26). „Aki megtalálja az ő életét [lélek, ill. testi élet], elveszti azt – a béma előtt –; aki 
pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt” (Mt 10:39) az első feltámadásban, egy olyan életben, mely 
örökké megmarad (Zsid 7:16, R.V. magyarázat alapján). – (szerző megj.) 



 Ha tagadjuk ezeket a rettenetes igazságokat, azzal megbénítjuk, sőt ki is oltjuk azt 
a hihetetlen ösztönző erőt, amelyet pedig Isten azért adott nekünk, hogy segítségünkre 
legyen a világgal, a hústesttel és az ördöggel való halálos küzdelemben. Ezzel pedig 
megfosztjuk minden rettenettől a visszaesőnek szóló figyelmeztetést, aki, miután 
lelkiismeretét elaltatta, maga is kábultan alszik tovább; úgy bízik kiváltságaiban, mintha 
azzal semmi felelősség nem járna – olyan katasztrófa ez, amely felől a gyülekezet már 
közvetlen figyelmeztetést kapott: „ha ugyan a jóságosságnál megmaradsz, egyébként 
téged is kivágnak.” (Róm 11:22, CSIA). A szomorú valóság pedig az, hogy ahol Isten 
figyelmeztetésének élét eltompították a kegyelem helytelen alkalmazásával, ott mindig 
megjelent a bűn, és nagyon gyakran a kiváltság a szabadosság köntösévé vált. Senki 
sem rugódozhat Isten ösztökéje ellen, csak a saját maga vesztére. „Arra tekintek én, aki 
szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi” (Ézs 66:2). Azokkal a halálosan 
komoly kijelentésekkel kapcsolatban, amelyekkel Megváltónk többször is, nyomatékosan 
figyelmezteti a hívőket a végső tűzre, Isaac Taylor ezt mondta: „Mi, akik ebben a korban 
élünk, úgy magyarázhatjuk ezeket a megdöbbentő szavakat, ahogyan gondoljuk; ha úgy 
tetszik, nem tulajdonítunk nekik jelentőséget; vagy akár az egész tanítást tűrhetetlennek, 
elfogadhatatlannak minősítve elvethetjük. Ám tegyük, azonban kétségkívül történelmi 
tény, hogy az apostoli gyülekezet és az azt követő időszak gyülekezete szó szerint vette, 
és felismerte teljesen egyértelmű jelentőségét. Igaz, volt számos próbálkozás enyhébb 
értelmezések igazolására, de az bizonyos, hogy Krisztusnak az eljövendő életre 
vonatkozó kijelentése a szenvedő évszázadokon keresztül szüntelenül ott volt a mártírok 
ajkán, újra és újra hallatszott a tűz közepéből, és remegő ajakkal suttogták a kínpadon 
szenvedő nők és gyermekek.” 

 

II. – Megjegyzés a hívők ítéletének tanához 

 
 Govett77 lebilincselő szavai rendkívüli éleslátásról tesznek tanúbizonyságot: 
„Nem láthatjuk előre, hogy ez a nagyszerű tanítás mi mindent eredményezhet, néhány 
fontos hatása azonban megfigyelhető. Ha e tanítás ellenzői fenntartják az ezeréves 
királysággal kapcsolatos álláspontjukat, akkor furcsa végletekbe sodródhatnak. A tan 
legtöbb kritikusának jelenlegi hozzáállása a következők szerint alakul: 

1. „Elismerjük, hogy lesznek jutalmak.” 
2. „Megvalljuk, hogy a hívők vétkeznek, és ennek következtében fenyítésben 

részesülnek. De csakis ebben az életben!” 
3. Egyesek pedig tovább mennek, és azt mondják, hogy a bűnbe eső hívők 

veszteséget fognak szenvedni Krisztus eljövetelekor, ám ebbe a veszteségbe nem 
tartozhat bele a királyságból való kizárás. 
Mégis annyira heves a tiltakozás ez ellen a tanítás ellen, hogy azok, akik ennyit 

beismernek, érdekes helyzetben találhatják magukat. Azok a pártatlan hívők ugyanis, 
akiket felkavart a buzdítás, és megértették a dolgok állapotát, azt fogják mondani az 
ilyeneknek: „Micsoda?! Ti azt mondjátok, hogy ez az ember kiforgatja az igazságot, és 
nem alkalmas az úrvacsorai közösségre78, miközben ti éppen azt az alapelvet tartjátok, 
amit ő, és csak abban tértek el, hogy milyen mértékű lesz majd a végrehajtása? 
Elismeritek, hogy Krisztus az Ő ítélőszéke elé hívja majd a hívőket. Ti azt gondoljátok, 
hogy csak a jutalom megvonása fog ott bekövetkezni, ő pedig azt mondja, hogy 
szélsőséges esetben lesz, aki büntetést fog kapni. Ennyi a különbség, ami miatt kitört ez 

                                                           
77 Robert Govett (1813-1901) – neves brit teológus, a Surrey Chapel felekezetektől független káplánja, számos 
könyv és traktátus szerzője.  
78 Panton (és Govett) idejében, szűkkeblű testvérek részéről jellemző eljárás volt tanításbeli és értelmezésbeli 
nézetkülönbségek miatt megtagadni a másik hívőtől az úrvacsorai közösséget. Többek között G.H. Lang, az 
időszak egyik legfigyelemreméltóbb bibliatudósa is volt hasonló bánásmód elszenvedője – (lekt. megj.) 



a hangos felháborodás? Egyetértetek az alapelvvel, de különböztök annak mértékét 
illetően. Ha ez az ember betörő lenne, ti kis lopásban lennétek vétkesek.” 
 A tanítás elszántabb ellenállói is gyanakvóan fognak tekinteni az ilyen kritikusokra, 
mint az igazság hitszegőire. Legtöbben végül arra az álláspontra helyezkednek, hogy 
„Fenyítés, de csak ebben az életben.” És mi a bizonyítékod, barátom? 
 „Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1Jn 1:7). 
A mi Megváltónk nem végez félmunkát.” 
 De hiszen elismered azt, hogy Jézus engesztelő áldozata ellenére Isten fenyítése 
száll a bűnbe eső hívőre, már ebben az életben. Akkor nincs akadálya annak sem, hogy 
ez elkövetkező korszakban szálljon rá! Milyen igék vannak, amelyek azt állítják, hogy nem 
fogja fenyítés érni a bűnbe eső hívőt, amikor Urunk visszajön? Ilyen igeversek nem állnak 
rendelkezésünkre. 
 Ennek ellenkezőjéről viszont sok és egyértelmű bizonyítékot találunk. Vegyük 
azokat, amelyeket akár csak egyetlen evangéliumon belül találunk: Mt 5:22-30; 7:21-27; 
10:32, 33, 39; 16:25; 18:7-9, 21-35; 24:45-51; 25:1-30. 
 Ezek után már nem tűnik védhetőnek az álláspont; annak okait, hogy a 
fenyítéseknek miért kellene ezzel az élettel véget érniük, nagyon nehéz lenne megtalálni 
és bizonyítani. Sok hívő halt meg úgy, hogy bűn miatt jogosan zárták ki őket a gyülekezet 
úrvacsorai közösségéből. Vajon ők méltóknak fognak bizonyulni, hogy helyet kapjanak a 
királyságban, akik méltatlanságuk miatt kizárattak a gyülekezetből? 
 Végül, ugye elismered, barátom, hogy Jézus megjelenésekor a szentek jó 
cselekedeteikért jutalmat fognak kapni. Ha pedig így van, akkor lennie kell büntetésnek is 
a gonosz cselekedeteikért, ha az eljövendő nap valóban az „igazság („ítélet”) napja” lesz. 
Sáfárokként a ránk bízott javaknak vajon csak a helyes felhasználásáról fogunk számot 
adni? Vagy a meggondolatlan és pazarló felhasználásáról is? Szeretnénk, hogy ne így 
legyen, de nincs-e megírva, hogy „ki-ki megjutalmaztatik a testében, a szerint, amiket 
cselekedett, legyen az jó, vagy gonosz” (2Kor 5:10, angolból). „Aki pedig 
igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen 
személyválogatás” (Kol 3:25). 
 Azok pedig, akik semmilyen áron nem hajlandók elfogadni ezt a tanítást, aligha 
fognak bármilyen álláspontot biztonságosnak érezni azon kívül, amelyik azt mondja, hogy 
1) nem adatott erkölcsi szabály Isten választottjainak; és 2) ennek következtében ők 
sohasem vétkeznek, és fenyítésben sem részesülnek. 
 A hitetlenség ilyen mértékű álláspontját itt nem áll szándékomban megcáfolni. 
Egyetlen célom az, hogy megmutassam, melyek a vita főbb szempontjai, és arra 
biztassam a hívőket, hogy imádkozó szívvel mélyüljenek el ebben a kérdésben, 
alárendelve magukat Isten Szavának. Az Atyáé, a Fiúé és a Szent Szellemé legyen 
minden dicsőség! Ámen.” 

 
--------------- 

 
 Sok hívőt, aki boldogan énekelte „amikor kegyelméből Orcáját nézhetem, az lesz 
majd dicsőség énnekem”, rettenetes megdöbbenés fog érni, amikor Krisztus ítélőszéke 
előtt megállnak, és azt tapasztalják, hogy az nem dicsőséget jelent majd számukra. 
 Amikor meglátjuk Jézust, ez az Ő ítélőszéke előtt lesz, nem pedig a kegyelem 
királyiszéke előtt, és akkor „kinek-kinek munkája nyilvánvaló lesz; mert az a nap tűzben 
jelenik meg.” És minden hívő a saját munkája szerint kapja meg a jutalmát. 
 Testies hívőktől gyakran hallani, „én nem foglalkozom a jutalommal; így is, úgy is 
boldog leszek.” Az engedetlen gyermek a viselkedése szerint kapja meg a jussát. Lehet, 
hogy őt sem érdekelné a jutalom, de ettől függetlenül meg fogja kapni, ami jár neki. 
 D. M. Panton jelenlegi írása azért került újra kiadásra, mert annyira elevenen tárja 
elénk a Szentírás világos tanítását az engedetlen hívők jövőbeli boldogtalan sorsáról, 



valamint, mert ennek a tanításnak az elhanyagolása nagyban hozzájárult a gyülekezet 
jelenlegi erőtlenségéhez. 

 


