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ÉLETIGE: 2010. J U N I U S hóban : ( II.Pét. 3,17/b. ) :
« ....vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon
benneteket, és elveszítsétek biztonságotokat.»

Tematizálás. – Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! A vezérfonálnak ott volt a vége,
hogy Jézus jön, s áldozatával mindent újjáalkot. Egy ígéretes és várakozással teljes és terhes jövő áll szüntlenül lelki
szemeink előtt. Ebben áll a krisztushívő belső világának beálítottsága alapértelmezetten. Egy sóvárgó várakozás
édes-fájdalma mindig kiszorítja szívéből és szájából a megfogalmazott sóhajt : « Jöjj el, Uram Jézus, « (Jel.22,20) jöjj és ne késlekedjél. Jöjjön már el a Te országod ! Szakadjanak már le az egek, hasítsd széjjel, mint egy papírmassét,
s szállj alá, s hozzad el az új eget és új földet, s valósítsd meg mindazt, amit megígértél, s amit oly feszült
érdeklődéssel várunk. Tehát ezek a gondolatok, érzések, vágyak, indulatok, szándékok határozzák meg a
krisztushívőnek lelki vágyait, belső világának sóvárgó feszültségét, mintegy ‘széljárását’. - De vannak más szelek is,
melyeket a sötétség szelleme gerjeszt, az ősellenség, a sátán, az Isten ellen lázadó, elvetemült lélek. A tőle való
széljárás ellenkező irányú és irányultságú. –Persze az irányt egy fix pont adja meg, s mindent ahhoz kell
viszonyítani.Ez az eligazodási pont : A Kimondhatatlan ! (Isten) A szelek úgy különböznek, hogy vagy Felé, vagy
Tőle.... – Jó tudni, hogy mindig vannak szelek : Ilyen is - olyan is. A meghatározó ‘szeleket úgy hívhatnánk, hogy :
« korszellem ». Eszerint a hitnek, pontosabban :A krisztusi hitnek a 2000 év során mindig voltak hátszelei és
ellenszelei. Szelek, szellemi áramlatok, melyek a hit irányába fújdogáltak és fordítva. A külső milliő ezzel hol
támogatta a hitrejutást és nagy volumenben söpört be népeket, hol pedig elsodorta őket a hit talajáról, s vitte őket az
ár ; a hitetlenség szellemi sodrása. Ennek mindenféle kombinációjával találkozhattunk a történelmi egyházban. Pl.
előfordulhat az is, hogy mindkét áramlat felváltva, kergetőzve jelen van. Előfordult szélcsendhez hasonló nagyon
közömbös korszak is, s adódtak tomboló fanatikus szellemi viharok, együtt a vallási erőszak minden nyomasztó
állapotával. Mindegyik szélnek megvan a maga előnye is, hátránya is. – Pl. a ‘hátszél segíteni látszik, s sok esetben
segít is, de el is lanyhulhat ebben az ember, mert mint potyautas, csak sodortatja magát. –Az ellenszél rossznak
tűnik, s valóban nagy visszaesést eredményezhet, (mint pl. a letűnt 40 év), mégis meg is edzhet. Az állandó ütközés
a közhangulattal, közfelfogással, vagy akár a karhatalommal, edzetté teheti a lelket, s a belső meggyőződés
mélységeibe beledöngölheti a hitet. Még akkor is áll ez, ha a gúnyáradat összezavarja belső világunkat, mint Jeremiás
prófétáét. Azt írja : »Nevetségessé váltam napról napra: Aki csak lát, mind kicsúfol. Ahányszor csak beszélek, azt kell
kiáltanom, azt kell hirdetnem: „Erőszak! Romlás!” Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. » (
Jer. 20,7-8) Azért nem mindenki Jeremiás, s a gúnyolódók áradatával szemben az átlagember nem képes megállni a
hitben. Ma is ennek vagyunk tanúi. S így az ige manapság nagyon is aktuálissá vált : „vigyázzatok, nehogy a
gonoszok tévedése elsodorjon benneteket, és elveszítsétek biztonságotokat. » ( II.Pét.3,17).
Téma. – A krisztushívő ember a legkülönbözőbb szellemi áramlatok sodortattatásában és
sodrásában. - Az emberi szellemtörténet igen izgalmas tanulmány és tudomány. A Szentlélek, a Tudomány Lelke
világosítson meg minket, hogy némileg belepillanthassunk ebbe az izzó kohóba, mely fortyog a világ teremtése és a
bűnbeesés óta. Ez nemcsak a külső világban fortyog, hanem a mi emberi lelkünk, bensőnk világában is. Egy harc az
élet - ebben az értelemben is. A belső koordinátánk, rendünk, csendünk, tisztán látásunk és helyes irányultságunk
paraméterei, adatai tartoznak ide. Mert a szívben is vannak szelek, sőt viharok, de akár áramlatok is. A külső és a
belső viharok között valami átjárás is van. Ugyanakkor gátak, bástyák és falak is. A hitetlenség szele döngetheti a
‘falakat, de ha ellenáll a lélek, mit sem árthat neki. Ugyanakkor lehetnek árulók, kémek, melyek a nagykapun
engedik be az ‘ősellenséget. De lehet valakit döngetni az evangéliumos könyvvel is. Ha ő nem enged - az Istennek
sem - akkor az apostol mínusszal zárja le a napot. – Általában környezet formálja a belső világot. Mohamedán
környezetben az ember mohamedán lesz, atheista rezsimben általában atheista, keresztény kurzusban keresztény hogy első látásra fogalmazzak. A tömeg ember a muszályból ért. Muszály menni templomba ? –Akkor menjünk ! Nem muszály ? - Akkor minek menjünk ?
-A másik szempont : Az előny, s haszon. - Milyen előnyöm
származik belőle, de egyátalán :Mit tartok előnynek ?! -Ha felismerem, hogy « Jézusban van az igazság,»( Ef.4,21),
akkor megvan bennem az a mozgató rúgó, mely nyitottá teszi lelki ‘ajtóimat a Jézus Lelkének befogadására ; mely
Lélek a továbbiakban formáló erőmmé válik. Ez a ‘befogadás, a Jézus Krisztus melletti döntéssé érlelődik meg
bennem, s lehatol a legmélyebb ‘rétegeimbe. – Viszont aki nem döntött Jézus mellett, az játékszerévé válhat minden
‘szélnek, mert egész élete szétforgácsolódhat egy szüntelen kísérletezésbe, kíváncsiskodásba, s lesz egy szellemi
vándorcirkuszos. Ahogy köznyelven mondják : Ez már minden volt, csak éppen akasztott ember nem. A
gyökértelenség és egy ellaposodott, elsekélyesedett belső élet minden ürességét kell egy életen át hordoznia, ahelyett,
hogy meggyökerezne az Igazságban. - Vannak olyan lelki alkatok akik alapirányultságuk a ‘dafke =azaz= az azért
sem ! - Ezek a hitetlen környezetben már csak azért is( !) hívők lesznek, a hívő környezetben pedig ‘már csak azért

is( !) hitetlenek. Nekem is volt olyan időszakom életemben, amikor imponált ez az ‘azért is - című forgatókönyv.
Ma már látom : Az ilyen hit, vagy hitetlenség éppen olyan megalapozatlan, mint az a sznob viselkedési mód, amikor
az ember úszik az árral. Nem azért kell pl. hinni, mert én az ellenkezést élvezem, hanem azért, mert az igazság a
hitben található fel, s a hitetlenség üres válaszokat hagy maga után. Ahogy a felismerés nyomán Péter apostol
mondta : » Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” ( Jn.6,69). Viszont az, aki eljutott az Igazság
ismeretére, az tartson is ki mellette. Mert a legkülönbözőbb és eltérítő áramlatok továbbra is döngetik a ‘falakat.
Ezért hangzik el az intő és figyelmeztető szó : „vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon benneteket, és
elveszítsétek biztonságotokat. ». Ma szintén egy szellemi kavaldkáldban vagyunk, tévedések, tévtanok garmnada vesz
körül bennünket, s megejtő módon, sziréni hangon hívogat : Jöjj, kedves ! –S ígér fűt, fát, s ha már füvet említettem,
akkor úgymond :Akár el is kábíthat vele. A sodrás erős, akárcsak a gátat áttörő árvíz hullámai :Magával sodorhatja
azt, akit csak ér. Kössük tehát ki magunkat, s teljes ingadozás nélkül álljunk szilárdan, az Igazság oszlopához
kötözötten : »Én vagyok az út, az igazság és az élet » ( Jn.14,6) – mondja az Úr. Tehát szilárdan vessünk horgonyt,
hogy el ne sodorjon az áradat. Még jobb egy helyben vesztegelni, mint elsodródni, s hánykolódni a tévedések sötét
útvesztőin és szakadékai között. Talán majd megkönyörül rajtunk az Úr, s add kedvező szelet, hogy akkor majd
felhúzhassuk a horgonyt, s teljes erővel tudjunk vágtatni a cél felé. (« Ám ha haragszik is ránk egy kis ideig fenyítésül
és büntetésképpen az élő Isten, egyszer újra megkönyörül majd szolgáin. » (Makk.7,33.))
Akció- program. - Figyeljem a szellemi sodrásokat, főleg úgy, mint az « idők jeleit ». Figyeljem a
világban, önmagamban, szeretteimben, s környezetemben. Figyeljem azt a harcot, s kövessem napraszólóan a hadi
tudósítást a harcvonal állapotáról. Ebben a vizióban itt-ott be is tudok segíteni imával, bőjttel, szenvedéseim
felajánlásával, melyet egyesítek Uramnak lélekmentő szenvedésével. Ez adva van a Titokzatos Test titka folytán.
Mert « amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban
is » ( II.Kor.1,5 ) S az én legnagyobb vigasztalásom, ha Isten Országáért szenvedhetek is !
Tanúságtétel. - Két ember jelenik meg előttem. Mindkettővel már nagyon régen találkoztam. Vajon mi
lett belőlük, s azóta vajon hova sodródtak ? -Nos, az egyik egészen kisétált a hitből, s szívében elvesztette a hit
hitelességét. Régiségnek, ócskaságnak, s tudatlanságnak tudja be a hívő gondolkodás és látásmódot. Vele beszélgetve
megtudtam, hogy sorozatban olyan hatások és szellemi tartalmak érték, melyek direkt rájátszottak arrra, hogy az
emberben szétverjék a természetfeletti érzéket. – A másik a szkeptikus hitetlenségből élő hitre jutott, mert
találkozott egy meggyőződéses kereszténnyel, aki hitelesen élte az evangéliumot, s ez elég volt neki ahhoz, hogy
meggyőzze őt Krisztus Igazságáról. Mindkettőt emberileg nagyon szeretem, ők is elfogadnak engem, s látom, hogy
az elsőnél apránként módosul a szkepszis, az utóbbiban pedig mélyül tovább az Igazság ismerete és szeretete. Nagy
hála van szívemben mindkettőért az Úr iránt,
mert
iskolapéldái lettek a sodortattatásnak, a
befolyásolhatóságnak, s no - a reménységnek is.

Igei Ima. – Úr Jézus, Te vagy az Igazság !
Benned áll fenn a valóság. Te vagy az a móló, ahová
kiköthetem hánykolódó csónakom : szegény, kicsi
életemet. Kérlek segíts abban, hogy én is segíthessek
másoknak megtalálni Téged, a sodró árban, az
Igazságot, s a biztos kikötőbe elirányítani a sok-sok
hánykolódó lelket. Ámen.
LEVELESLÁDA.
Ezt kérem kedves Nővéreim és Fivéreim számára is imádságos szeretettel :
Károly,Karcsi atya, testvér.
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