Mi lesz veled kereszténység?
1. ’Mikor és hol kezdődött a kereszténység története?’ (G. Stemberger)
A hely egyértelmű: Jeruzsálem. A vita inkább az időpont körül folyhat. Krisztus születésével,
földi életével, halálával vagy feltámadásával, talán munkásságával, vagy még inkább a pünkösdi
prédikációkkal kezdődik a kereszténység?
Ha a kereszténység történetét az Üdvösségtörténet részének tekintjük, akkor a korábbi fejezetektől nem szakítható el. A kereszténység történetét csak az üdvösségtörténet korábbi fejezeteinek
ismeretében érthetjük meg.
Történetileg természetesen, beszélünk egy új eszme megszületéséről. Vannak, akik arra a pontra
helyezik az elindulást, amikor Jézus közli a nagy misszióparancsot: „Elmenvén e széles világra…”
(Mk 16:16-20). „Minekutána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim…” ApCsel 1:8
A felhatalmazás megpecsételése pedig Pünkösdkor történt: ApCsel 2:1-4
„Mindnyájan egy akarattal együtt voltak.” „Megteltek mindnyájan Szentlélekkel.”

2. Mi lesz veled kereszténység?
Egy új eszme születik, amelyet nem akar befogadni az a kor: sem Isten ószövetségi választott
népe, sem a sok istenimádást toleráló Római Birodalom.
Nem is jósoltak nagy jövőt ennek az új „szektának”. ApCsel 5:38-40
De miért nem fogadta be a kereszténységet a sok istenhívő Római Birodalom?
Róma befogadta a legyőzött népek isteneit és vallását. Miért nem tűrte a kereszténységet? Két
lényeges tény tette lehetetlenné a kölcsönös elfogadást:
(a) Rómában a császárok megkövetelték, hogy istenként dicsőítsék őket. Ezt a keresztények elutasították. Ez már halálos bűn volt. Továbbá:
(b) A római ember hite szerint Róma örök!. A keresztények ezzel szemben azt hirdették, hogy ez
a világ elmúlik, és Isten országa marad meg örökké. Ez a római ember szemében hazaárulás volt. A
kereszténységben nem csupán egy új vallást, hanem a haza ellenségét is látták, és ezt az ellenséget
meg kellett semmisíteni.

3. Üzenet a halálra ítélteknek, a reménytelenség szigetéről
János az üzenetet magától Krisztustól hozza. Az üzenet nem egy haldoklónak szóló vigasztalás,
nem „utolsókenet”, hanem egy győzelmi menet bemutatása.

„Jézus Krisztus kijelentése”
Jánosnak megmutatja az Úr előre az egyház történelmét. Mennyi ebben a realitás? J. Ratzinger:
(XVI. Benedek pápa) „Szükségünk van a történelem átgondolására”) „A történelem beteljesedett
prófécia; a prófécia megjövendölt történelem.
A látvány, amely János elé tárul, ellentéte annak a képzeletnek, amely ott él a történelem „nézői”
előtt. Jézus Krisztus dicsőséges megjelenése. Csodálatos látvány! A „halálra ítélt nép” bemutatása:
„És tett minket királyokká és papokká!”
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Egy nyitott könyvben küldi el üzenetét az Úr, amely jelzi előre a harc részleteit és végső kimenetelét. A kiemelt részek láthatóvá teszik a küzdelem egy-egy szakaszát, amelyek a nem értett dolgokat is a reménység sugaraival veszik körül. A kor keresztényei előtt nem volt kérdéses ügyük jövője. Egyértelmű volt az ige: Jel 6:2.
Beszéltek a szenvedésről, de sohasem a vert sereg csüggedt hangján: 2Kor 4:8-10;
Tertullián: „A keresztények vére: mag. Egy maroknyi fegyvertelen sereg állt szemben egy hatalmas birodalommal, mögötte egy gyűlölettől áthatott néppel.
Ők, a keresztények reálisan mérik fel az erőket. Látták az ellenség erejét. Még sincs hangjukban
remegés vagy bizonytalanság, Zsid 10:32-39.
Emberileg tehát a kereszténységnek nem volt realitása a megmaradásra. A hit embere szemével
nézve viszont egyedül nekik volt biztos jövőjük.
A kereszténység 2000 éve, létezik, és biztonsággal halad a „Nagy kő” által jelzett birodalom létrejötte felé, amikor Isten országa betölti az egész földet.

4. Egy sajátos hangulatú és tartalmú üzenet
Jézus Krisztus üzeni, aki feltámadt és aki eljő felhőkkel, aki a föld királyainak fejedelme, aki
minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. Aki királyokká és papokká tett minket.
Milyen ellentétes képe annak, amit a világ, az ellenség, a hitetlen, kételkedő ember, a realitásokra építő ember lát.
Pál: „Hitben járunk, nem látásban!” A Jelenések könyvének üzenete túléli a korokat. Átível a
korszakokon, és a korszakok hűségeseinek győzelmes példamutatása erőt ad a végidők maradék
népének.
Amit nem szabad figyelmen kívül hagyni:
Ne gondoljuk, hogy Jézus eljövetele előtt a küzdelem alábbhagy (Jel 12:12). A földöntúli erők
megsokszorozzák támadásaikat. Ahogy a történelem során újból és újból fellángol a gyűlölet tüze
Isten népe ellen, ez Jézus második eljövetele előtt félelmetes méreteket fog ölteni. Jel 12:17
Már úgy tűnik, hogy a kereszténységnek vége. Jel 13:15
DE a Jelenések könyve üzenetében többször változik a kép. János elé csodálatos látványok tárulnak: Jel 20:11-12

5. Az egyedüli, helyes válasz
Hogy melyik periódus: a kereszténység kezdete vagy a befejező szakasz hordoz magában több
veszélyt Krisztus ügyével szemben, rövidesen nyilvánvalóvá válik.
„Aki győz, örökségül nyer mindent” Jel 21:7 Jel 21:4
Olyan hitre van szükség, amilyennel a hithősök rendelkeztek: Zsid 11:24-27

Erdélyi László
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Mi lesz veled kereszténység?
Elindultak, mert úgy szólt a parancs:
menjetek el széles e világra,
hirdetni az evangéliumot.
Nem kérdezték: honnan lesz rá pénzük,
s ha kell, védelmet útjukra ki küld?
De vettek erőt a Szentlélektől
és mentek, mert ez volt küldetésük.
És bejárták a széles világot,
mert hittek a küldő Istennek,
aki megígérte, hogy velük lesz.
Az egyház „kijött győzve, hogy győzzön”.
És ha ezer ördög támadta, tépte,
s ellene lázadt Isten egykori népe,
ha Róma ura a kenyér és cirkusz
árát keresztény vérrel fizette,
olyan látványos magvetés volt ez,
amely hatvan és száz annyit termett.
S míg a történelem süllyesztőjében
büszke birodalmak tűntek el,
a kereszténység él kétezer éve.
A keresztény hit él és élni fog,
ne üljetek fölötte halotti tort.
A küzdelem végső szakaszában
az apokalipszis Krisztusának
megjelenése elűz minden kételyt:
„én vagyok az Alfa és az Omega”
aki volt van és aki eljövendő.
Efézus, a szeretet gyakorlója,
Szmirna, a szenvedő egyház,
Pergamum Antipásza,
Thiatira, súlyos terhek hordozója,
Szárdisz a haló félben levők erősítője,
Filadelfia a testvéri szeretet őrizője,
és Laodícea, akinek ajtaján zörgetek:
e hét csillag titkát el ne feledd,
gyertyatartódat mindvégig őrzöm.
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Légy hű, nemsokára visszajövök!
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