siratja Őt a föld minden nemzetsége” – írja János apostol a Jelenések 1,7-ben. Amikor 1969. július 20-án az első
ember, Neil A. Armstrong a Holdra lépett, 500 millió ember
kísérte figyelemmel az eseményt a televízión keresztül. Lady Diana közlekedési balesetben vesztette életét.
Amikor 1997. szeptember 6-án minden idők addigi legnagyobb temetését megtartották, a ceremóniát 2,5 milliárd
ember követte szintén a televízió segítségével. Ez a világ
lakosságának negyven százaléka. Ezzel úgy vonult be a
történelembe, mint az első „globális temetés”.
Azonban Jézus eljövetelekor nem lesz szükség kamerákra.
Az összes ember élőben fogja átélni a világtörténelemnek ezt a legnagyobb eseményét. Akkor Jézus mindenki
számára látható lesz. Ez nemcsak a világ akkor élő lakosságára vonatkozik, hanem az emberiség valamennyi generációjára. Ennek a cikknek az olvasói is részesei lesznek
ennek. Akkor csak egyetlenegy kérdés számít majd: melyik
csoportba tartozom? A megmentettek vagy az elveszettek
seregéhez?
Jézus váratlanul fog visszatérni. „Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz
az Emberfiának az eljövetele is” (Máté 24,27). Egyetlen
egy másodperc alatt az egész földön mindenki számára látható lesz. Melyik napszakban? A választ a Lukács
17,34-ben találjuk meg: „azon az éjszakán ketten lesznek
egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik”. Tehát éjszaka? Két verssel tovább ez áll: „Ketten lesznek a mezőn [= vagyis nappal van], az egyik felvétetik, a
másik ott hagyatik”. Nem tudom, hogy Kolumbusz Kristóf,

aki felfedezte Amerikát, ismerte-e ezeket az igehelyeket.
Ezekből ugyanis levonhatta volna a következtetést: ha
Jézus visszatérése egyetlen pillanat alatt fog megtörténni,
és erről a Biblia úgy beszél, mint nappali, de úgy is mint
éjszakai eseményről, akkor ez csak úgy lehetséges, hogy a
Föld gömbölyű.

„Agyon lehet koptatni a templom padjait, és mégis el
lehet veszni”. Azok a „hívők”, akik a hit tényeit csak igenlik,
de nem alkalmazzák a személyes életükre, örök életüket
kockáztatják.

Ez a két vers megmutat még valami lényeges dolgot. Jézus
visszajövetelekor két részre oszlik az emberiség. Az igehelyek különbséget tesznek elfogadott és elvetett emberek
között. És itt eljutottunk az emberiség tulajdonképpeni
problémájához. Csak egy dolog számít: a megmentettek
vagy az elveszettek közé tartozom?

Évről évre karácsonykor sokan ünneplik örömmel a jászolban fekvő kis Jézust. És gyakran ennél meg is maradnak.
Azonban a jászol, a kereszt és a korona nem választható
el egymástól. Jézushoz hozzátartozik, hogy emberré lett,
és jászolba fektették mint kicsi gyermeket, hozzátartozik a
kereszt, amelyen szenvedett, és az ezt követő feltámadás.
De hozzátartozik a királyi korona is, amely újbóli eljövetelekor mindenki számára nyilvánvaló lesz. Istennek kezdettől fogva megvolt a terve, hogyan menti meg a világot az
őskatasztrófa után. Az utolsó katasztrófa, amelyet a Jézus
nélküli emberek fognak átélni, a pokol. Sajnos a pokol több
emberéletet követel majd, mint a történelem valamennyi
katasztrófája, és ráadásul örökké tart! Karácsonykor, de
nem csak akkor, Isten felteszi nekünk azt a nagyon személyes kérdést, hogy el akarjuk-e fogadni a jászol, a kereszt
és a korona ajándékát. Mondj igent, fogadd el a bűneid
bocsánatát Jézus Krisztus által, és imádságban mondd el
ezt neki! Az imádságod lehet például ez:

Döntöttél már?
Isten minden embert személyiségnek teremtett, aki
szabad akarattal rendelkezik. Ez emel ki bennünket az állatok közül. A szabad akarat lehetővé teszi azt is, hogy eltávolodjunk Istentől, és azt is, hogy közeledjünk hozzá. Isten
Krisztusban mindent megtett, hogy megmutassa a men�nyországba vezető utat. Azonban a Biblia nagyon nyomatékosan tanítja, és figyelmeztet bennünket, hogy nem
mindenki lép rá az üdvösség útjára. Mit tehetne Isten? Ha
elvenné a szabad akaratunkat, a személyiségünket rabolná
meg. Gépekké válnánk, bábfigurákká vagy robotokká,
amelyek csupán azt teljesítik, amit beléjük programoztak.
Azonban az akarat lényeges alkotórésze az emberi személyiségnek mind itt, mind a túlvilágon. Tehát örök tartózkodási helyünk akarati döntésünkön múlik.
Felkészültünk már arra az eljövendő napra? A tíz szűz példázatában az Úr Jézus arra int bennünket, hogy álljunk
készen. Gondoljuk meg: mind a tíz szűz „hívő” volt, hiszen
szilárdan hitték, hogy lesz menyegző! Mégsem cselekedett mindegyik meggyőződése szerint, és csak öt érkezett
célba. Azoknak, akik nem álltak készen, ezt mondja Jézus:
„nem ismerlek titeket!” (Máté 25,12). Ezzel eljátszották a
lehetőségüket az örökkévalóságra. Úgy történt, ahogy
Heinrich Kemner, német evangélista mondta egyszer:
„Alva is be lehet jutni a pokolba!” Hermann Bezzel, német
teológustól származik ez a nagyon komoly figyelmeztetés:

Mind a három vagy egyik sem

hogy meghaltál értem a kereszten, és elhordoztad a bűneim
büntetését. Látod minden bűnömet gyerekkoromtól fogva.
Ismered minden bűnömet, azt is, amelynek tudatában
vagyok most, és azt is, amelyet régen elfelejtettem. Ismered
a szívem minden rezdülését. Olyan vagyok előtted, mint a
nyitott könyv. Így, ahogy vagyok, nem juthatok el hozzád
a mennybe. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet, amelyeket
szívből bánok! Lépj be most az életembe, és tedd újjá azt!
Segíts, hogy mindent letegyek, ami nem helyes, és ajándékozz meg új természettel, amelyet áldásod kísér! Nyisd
meg előttem az Igédet, a Bibliát! Segíts, hogy megértsem,
amit mondasz nekem, és adj engedelmes szívet, hogy azt
tegyem, ami neked tetszik! Légy mostantól fogva az Uram!
Követni akarlak, mutasd meg az utat, amelyen járnom kell
az életem minden területén. Köszönöm,
hogy meghallgattál, hogy most már a
gyermeked lehetek, aki egykor veled lesz
a mennyben. Ámen.”
Dr. Werner Gitt
informatikus, nyugalmazott
igazgató és professzor

kereszt
és korona

„Úr Jézus, azt olvastam ma, hogy csak általad juthatok be
a mennybe. Szeretnék egyszer veled lenni a mennyben.
Ezért kérlek, ments meg a pokoltól, ahová a bűneim miatt
kerülnöm kellene! Megértettem, hogy annyira szeretsz,
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Jászol,

A legnagyobb jelentőségű ajándék

Werner Gitt
06.05.2022 14:45:42

Jászol, kereszt és korona
Az űrhajósok arról számolnak be, hogy a világűrből úgy
látták a Földet, mint egy kék gyöngyszemet a fekete háttér
előtt. Ez a kép azt sejteti, hogy Földünk egy csodálatos paradicsom. De a rengeteg szépség ellenére, amely kétségtelenül létezik, világunk tele van katasztrófákkal. Egyértelműen
bizonyítják ezt az éhínségek, a két világháború, az azóta
kitört háborúk, 2020 tavasza óta pedig az egész világra kiterjedő koronavírus-járvány.

orvosság. Még az Édenkertben sem nőtt erre való gyógynövény. De talán Isten tud tenni valamit ellene?

Az őskatasztrófa

Isten orvossága – Elküldte a Fiát

Az őskatasztrófára azonban nem egy csatamezőn került sor,
hanem egy szép kertben. Isten azt parancsolta az első két
embernek, hogy ne egyenek a tudás fájáról (1Mózes 2,17).
Ők azonban megszegték ezt a parancsot. Ez volt az őskatasztrófa, amelyet bűnesetnek szokás nevezni. Ez lett az
előidézője minden más katasztrófának, amely a Földet azóta
elérte. Az Isten és az ember közötti szoros kapcsolat megszakadt, az ember a bűn és a pusztulás örvényébe került.
Ha Isten egyetlen bűnt is beengedne a mennybe, oda is
behatolna a szenvedés és a halál, és ezt Isten nem akarja.

Istennek már az Édenkertben is megvolt a maga terve,
hogyan menti majd meg az embert, és ezt rögtön a bűneset
után – bár nagyon burkolt módon – az emberek tudomására
is hozta: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony
között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa,
te pedig a sarkát mardosod” (1Mózes 3,15). Prófétai kijelentések véget nem érő láncolatában újra és újra rámutatott az
eljövendő Megváltóra. Például így:

Istennek majdnem beleszakad a szíve, hogy azok az emberek, akiket Ő teremtett, és akiket szeret, elfordultak tőle.
Ezzel valójában jegyet váltottak maguknak az örök halálba.
Milyen borzalmas! A közmondás szerint halál ellen nincs

• „Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca [= jogar, a hatalom
jele] támad Izráelből” (4Mózes 24,17).
• „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda
nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen” (Mikeás 5,1).
A legutolsó ilyen híradást egy angyal közvetítette, aki bejelentette Józsefnek a mennyei Gyermek születését, és azt is
megmondta, mi legyen a neve: „A feleséged, Mária, fiút fog
szülni. Nevezd el Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét
bűneiből” (Máté 1,20-21).
Az idők folyamán sokan megjelentek a világtörténelem színpadán, és nevet szereztek maguknak az emberek között: császárok és királyok, költők és filozófusok, guruk és varázslók,
jók és gonoszok. Istent azonban soha nem láthatta a világ
– amíg el nem jött a karácsony. A jászolban fekvő Gyermek
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Jézus ezt a határozott kijelentést: „senki sem mehet az
Atyához, csak énáltalam” (János 14,6). Ha a keresztre
nézünk, minden vallás csak olyan, mint csalfa délibáb
az elveszett emberiség pusztájában.

nem olyan Isten, ahogyan Őt a görögök az Olimposzon
elképzelték. Ő az egyetlen, aki elmondhatta, hogy Ő a
Teremtő, és minden általa lett (János 1,1.3). „Én vagyok
az igazság” (János 14,6). „Én vagyok a jó pásztor” (János
10,11). „Én vagyok az ajtó” [értsd: a mennybe] (János 10,9).
Milyen módon jött el ebbe a világba? Dobpergéssel
és trombitával vagy égzengés és villámlás közepette? Mennyei seregek kísérték? Nem! Isten kiválasztott Izráelben egy hajadon lányt, ő volt Mária, aki azt
a kegyelmet kapta tőle, hogy ő hozhatja világra Isten
Fiát. Ezzel meglepte még a zsidókat is, akiknek a fejében
Messiásukkal kapcsolatban például ilyen próféciák voltak:
„Királyod érkezik hozzád” (Zakariás 9,9). Vagy: „Összetöri
mindezeket a királyságokat” (Dániel 2,44). Ezért nem egy
jászolban fekvő gyermeket vártak, hanem egy királyt.
Azt remélték, hogy nagy hatalommal jelenik meg, elűzi a
rómaiakat Izráelből, székhelyét Jeruzsálemben állítja fel, és
a főpapokat és az írástudókat minisztereivé nevezi ki.
Jézus azonban nem így érkezett, és ezért a zsidók elutasították. Figyelmen kívül hagyták az Írásnak azokat a helyeit,
amelyek arról beszélnek, hogy gyermekként kell eljönnie.
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk”
(Ézsaiás 9,5). Ettől az egyvalakitől függ, hogy az örökkévalóságot a mennyben vagy a pokolban töltjük-e. Ez a
Messiás három szóval jellemezhető:
• jászol (a világba érkezését jelzi)
• kereszt (megváltásunkra utal, amelyet Jézus a kereszten végzett el)
• korona (Jézus koronája, amelyet visszajövetelekor mint
Király viselni fog).

A karácsony üzenete a kereszt üzenetével együtt páratlan
szabadításról beszél: „Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett” (Máté 18,11).

Jézus Krisztus visszajön
minden egy kivégzőeszköz körül forog. Nem választhatott
volna Isten kíméletesebb módszert ahhoz, hogy rendezze
az emberrel való kapcsolatát? Miért kellett a megbékéléshez vezető utat halállal, fájdalommal, könnyekkel és
bánattal kikövezni? Nem lehetett volna ezt kellemesebben,
szebben és stílusosabban elintézni? Isten nem hunyhatott
volna egyszerűen szemet emberi gyengeségeink felett?”
Ezek a kérdések azért nem visznek előre, mert a bűnt
ártalmatlan színben tüntetik fel. Úgy tűnik, ez mai korunk
betegsége. Csak a keresztről olvashatjuk le azt, amit egyetlen filozófus és gondolkodó könyvében sem találunk meg:
• A kereszt mutatja meg, mekkora szakadék jött létre
Isten és ember között a bűn következtében. Ez a szakadék olyan mélységesen mély, hogy következménye a
pokol (Máté 5,29).
• A kereszt segít valóságos fogalmat alkotni arról, meddig
ment el Isten irántunk való szeretetében. Addig, hogy
legkedvesebbjét, Fiát, Jézust szó szerint kitépte a
szívéből.

Mi olyan megbotránkoztató a keresztben?

• A kereszt által Isten nagyon mélyre szállt alá. A világmindenség és minden élet Teremtője tiltakozás nélkül
engedte, hogy bűnözőként kivégezzék. Mekkora árat
fizetett a bűnért! Ezáltal azonban Jézus így szólhat
minden bűnöshöz: „aki énhozzám jön, azt én nem
küldöm el” (János 6,37). Ugyanakkor igaz ez is: aki nem
megy hozzá, az elveszett, ráadásul mindörökre!

A keresztyén hit kritikusai gyakran felteszik a kérdést:
„Miért kellett ez a brutális kereszthalál? A ti hitetekben

• A kereszt azt is jelzi, hogy minden emberi megváltási kísérlet hiábavaló és értelmetlen. Ezért tehette

Nincs kereszt jászol nélkül! Nincs korona kereszt nélkül!
Jászol és kereszt nélkül nincs számunkra menny! Ezért kellett először karácsonynak lenni.

Jézus másodszor is el fog jönni ebbe a világba. Akkor
azonban már nem jászolban fekvő gyermekként, hanem
mint Király és mint a világ Ura. A Máté 24,30-ban világosan megjövendölte ezt az eseményt: „És akkor feltűnik az
Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin
nagy hatalommal és dicsőséggel”.
Ez bizony ok az örömre! A világ Teremtője megjelenik!
A világ Megváltója eljön! Miért szerepel akkor ez a
Jelenések 1,7-ben: „siratja Őt a föld minden nemzetsége”?
Miért kiáltanak így az emberek a hegyekhez és a sziklákhoz: „Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon
ülő arca elől” (Jelenések 6,16)? Sokan hallottak arról életük
során, hogy dönteniük kell e mellett a Jézus mellett, de ők
nemet mondtak. Akkor örökre elveszettek lesznek, és ezt
már nem lesz lehetőségük megmásítani. Végérvényesen
késő lesz számukra. Ezért jajgatnak és kiáltoznak.
Jézus látható módon jön el. „Íme, eljön a felhőkön,
és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és
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