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A világ, a kereszt és az egyház. (A rossz, a jó és a „csúf”.) 

 
 

Kérlek, olvasd el a Galata 6, 14-et. Ne menj tovább, olvasd el. Erről lesz szó. 

 

1. Az egyház állapota 

 

Mi az egyház és a világ elválasztásának Istentől rendelt eszköze? Mi van beékelve az egyház 

és a világ közé? Igen, a kereszt. De melyik? Mert a Krisztus keresztje mellet megjelenik ezen 

a ponton egy másik kereszt is: az én keresztem. Jézus kereszthalála és feltámadása tette 

lehetővé számunkra, hogy felvehessük a saját keresztünket, s így a két kereszt együtt 

válasszon el minket a jelenvaló gonosz világtól. De ne fussunk túlságosan előre…  

Ha őszintén megvizsgáljuk az egyház jelenlegi állapotát a következő megállapításra 

juthatunk: Ahhoz képest, hogy mennyien vagyunk a világon, igen csekély, szinte elenyésző 

hatással vagyunk a világra. Miért? Nézzünk néhány bibliai példát: 

Jézus Krisztus:  egyedül volt, élete mégis megrendítette az egész világot. 

A korai egyház: bár kevesen voltak kezdetben, mégis megrázták és végül is 

megváltoztatták koruk világát.  

A közelmúltban marketing szakemberek piackutatást végeztek, hogy miként lehet áruikat 

forgalmazni megújult, élő hitű keresztények  között. Szekuláris felmérés volt, pusztán a pénz 

érdekelte őket. Íme, a felmérés megdöbbentő végeredménye: Semmi különbség nincsen a 

világi és a keresztény vásárlók között. Mindkettő ugyanúgy gondolkodik, ezért ugyanazokat a 

reklámstratégiákat lehet alkalmazni mindkét körben… Nincs alapvető különbség az egyház és 

a világ között! Úgy gondolom, ez a megállapítás (bármennyire is fáj) igaz. Ezért most a fejsze 

a fa gyökerére vettetik. Ez a cselekvés jellemző Istenre. Mi szeretjük itt-ott metszegetni 

életünk lombkoronáját, szépítkezünk, izzadunk, de a helyzet alapvetően nem változik meg. 

Nem így Isten. Ő még a fa törzséhez sem nyúl, hanem a gyökerére veti a fejszét! Mi az oka 

tehát annak, hogy bár ilyen sokan vagyunk a világon, hatásunk a világra mégis ennyire 

feltűnően szegényes? 

Három tényező van, ami állandóan fenyegeti és bomlasztja keresztény életünket: 

- Az ördög (róla elég sokat beszélünk) 

- A (hús)test (erről már kevesebb szó esik) 

- A világ (amelyről szinte soha nem hangzik el tanítás) 

Ami viszont megfigyelhető: ahelyett, hogy a világ fordulna az egyház tanításához, az egyház 

fordul a világ tanításához és gondolkodásmódjához. Hadd érzékeltessem ezt a helyzetet egy 

példával:  A hajó és a tenger. 

  A hajó a tengeren – teljesen rendben van. 

  A tenger a hajóban – egyáltalán nincs rendben! 

  Az egyház a világban – teljesen rendben van. 

  A világ az egyházban – egyáltalán nincs rendben! 
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Az egyház világhoz fordulása sokféleképpen nyilvánul meg. Például: 

A külsőségekhez való fordulás: A pohár külsejét megtisztítjuk, de a belseje tele van 

rablásvággyal és elképzelhetetlen tisztátalanságokkal!  

Az önmagunk felé való fordulás: Felekezeti, közösségi és egyéni szinten is számtalan példát 

látunk a hatalomvágy, a birtoklásvágy és a saját birodalom építés megnyilvánulásaira. Vagy 

éppen arra, hogy állandóan szükségeimre illetve korlátaimra koncentrálok. Szükségeinknek 

pedig nem lehet a végére érni. És korlátainknak sem. Miért zeng a fejünkben állandóan a régi 

nóta: Mi lesz velem? Mit nyerek ebből? És így tovább… 

Ki kell törnünk! Meg kell szabadulnunk ebből a gondolkodásmódból! Még egy példa: 

Galilei forradalmi felfedezéssel lépett kora tudósai elé: számításaim és megfigyeléseim 

szerint, a föld forog a nap körül! A többiek viszont állították, nem úgy, hanem a nap forog a 

föld körül! Kicsit ilyenek vagyunk mi is az egyházban. Azt hisszük, Isten forog körülöttünk! 

Mintha Ő azért létezne, hogy a mi kis szükségeinket betölthesse. Meg kell szabadulnunk ettől 

az elképzelésünktől. Nem Isten forog körülöttünk, hanem mi Őkörülötte! Ő legyen az egész 

életünk középpontjában. Minden Róla szóljon az életünkben, ez a helyes felfogás. Nem Istent, 

és az Ő Igéjét kell mindenáron a mi elképzeléseinkhez hajlítani, hanem nekünk kell Hozzá és 

az Ő Igéjéhez idomulnunk. Hogyan lehetséges ez? 

 

A világot az egyháztól a kereszt választja el. Galata 6, 14. (olvasd el!).  

Nekem megfeszíttetett a világ, és én megfeszíttettem a világnak – mondja Pál. Engem a világ 

megfeszítettként tart számon és én a világot megfeszített állapotból szemlélem. Itt jelenik meg 

Krisztus kereszthalálában az én keresztem fogalma. Az Ő keresztje tette lehetővé, hogy 

felmásszak a sajátomra. Az én keresztem, milyen rosszul hangzik. Az emberek általában 

betegségre, anyósra vagy egy húsz éves autóra gondolnak, amikor erről beszélnek. Pedig az 

én keresztem nem más, mint a szabadulás helye. Megmagyarázom: 

Galata 5, 24 (olvasd el!) 

Mit jelent a keresztre feszítés? Igen, brutális, irgalmatlan gyilkosság. Az én keresztem tehát a 

(hús)test brutális, irgalmatlan meggyilkolásának színhelye. Két dolgot tár elénk a Szentírás: 

- Galata 2, 20 (olvasd el!) 

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Ez egy olyan tény, amit hit által elfogadok. Már 

megtörtént, nem tudok vele mit kezdeni, csak elfogadni tudom. Krisztus 

megfeszíttetése és az én Vele együtt való megfeszíttetésem egyszeri történés, melynek 

passzív részese vagyok. Az ebbe vetett szilárd hit teszi lehetőve a következő lépést.  

- Galata 5, 24 

A (hús)test megfeszítése az én keresztemen részemről aktív és folyamatos. Minden 

nap megteszem.  

Lukács 9, 23-26 (olvasd el!) 

„Aki utánam akar jönni 

 tagadja meg magát, 

 vegye fel az ő keresztjét mindennap 

és kövessen engem.” 

Íme, az „isteni” Big Mac! A két külső rész a szendvics zsömle része, a két belső pedig 

a szendvics tartalma, húsa, tápláló ereje. Sokszor felébresztjük a vágyat az 

emberekben, hogy kövessék Jézust és akarjanak utána menni, de a mondat másik felét 

elhallgatjuk. Az eredmény: sok „döntés”, kevés tanítvány. Miért fontos megenni az 

egész szendvicset, ha Krisztus tanítványai akarunk lenni? Egyrészt azért, mert a 

zsömle önmagában nem tápláló. Csak megtömjük vele a gyomrunkat, de érezzük, 

hogy valami hiányzik – nem tudunk jól lakni. Másrészt pedig: 

 

  



A világ, a kereszt és az egyház 
 

3 

 

1. Aki ragaszkodik a saját életéhez, elveszti azt. (Amit megtartasz magadnak, az 

elvész!) 

2. Mi haszna van, ha meg is nyersz az életedben mindent, ami megnyerhető, de 

közben önmagadat elveszted? 

3. Ha a szendvics „húsát” nem esszük meg, az elkerülhetetlenül azt fogja 

eredményezni, hogy szégyellni fogjuk az Emberfiát e világon az emberek előtt. 

Félő tehát, hogy ő is szégyellni fog minket, ama napon. A keresztet, csak keresztre 

feszített ember tudja hirdetni.  

 

   

 


