Üdvbizonyosság
Beszélgetés útközben

E heti kirándulás

János apostol azzal a szándékkal írta első levelét, hogy egy bizonyos hívő közösségnek tudtára adja: biztosak lehetnek üdvösségükben. Ezenkívül azt is
megmagyarázza, mire alapozhatják ezt a bizonyosságot. E rövid levélben legalább kilencszer említi meg, hogy biztosak lehetünk a Krisztusban kapott üdvösségünk felől. A levelet áttekintve – és külön hangsúlyt fektetve az 5. fejezet 9-13. verseire – tanítványaid is megérthetik János üzenetének lényegét és
megbizonyosodhatnak üdvösségük felől. Mivel az üdvbizonyosság alapfeltétele az evangélium, ez a téma akár egy nem hívőnek is segíthet felismerni,
hogy még nincs kapcsolata Istennel.

Minden új hívőnek tudnia kell,
hogy az üdvösség örök biztonságot jelent. Az 1 Jánost használva útmutatóul vezesd rá tanítványod arra, hogy:

A témát felvezetheted egy kérdéssel: „Egy 1-től 100-ig terjedő skálán mennyire vagy biztos abban, hogy halálod után a mennybe kerülsz?” A válasz jó alap
a beszélgetésre. Tudakold meg, hogy változó-e, mikor mennyire biztos az
örök élete felől, és próbáld megtudni azt is, mire alapozza a bizonyosságát.
Ezután ajánld föl, hogy áttanulmányozzátok az 1 János 5:9-13-at, hogy kiderüljön, Isten mit gondol a témáról.
Néhány fontos megfigyelés, amelyre érdemes rámutatnod, valamint néhány
kérdés, amelynek segítségével tanítványod maga fedezheti föl az igazságot.
A szöveg azt állítja, maga Isten tesz bizonyságot benne. Tehát a bizonyosságunk alapja soha nem az, amit mi érzünk vagy gondolunk, vagy amit másoktól
hallottunk.
Maga Isten jelenti ki mint tényt, és két kulcsfontosságú üzenetet közöl:
Először: az örök élet ajándék. „Isten örök életet adott nekünk.” Nem
árusította, nem cserét ajánlott, nem rendezett aukciót és nem kért
semmiféle ellenszolgáltatást. Az örök élet ajándék, nem lehet kiérdemelni, követelni. Ajándékba kapjuk.
Másodszor: az ajándékot Isten a saját Fiába „csomagolta”: „ez az élet
az ő Fiában van.” Máshol nem található meg. „Akié a Fiú, azé az élet;
akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.”
Figyeljük meg, hogy János nemcsak azt akarja bebizonyítani, hogy az örök élet
Krisztusban van, hanem azt is, hogy Krisztus (és vele együtt az örök élet) bennünk van.
Azt írja a 13. versben: „Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében,
hogy tudjátok: örök életetek van.” Itt nem csupán az előző versekre utal, hanem az egész levélre, amelyet végigkísér a „tudjuk” szó használata. Ilyenkor
azt mondja: onnan tudjuk, hogy üdvösségünk van (vagy hogy bennünk van a
Fiú), hogy az életünk megváltozott. A levél három fő jelet nevez meg, ami arra
utal, hogy a Fiú bennünk lakik:
Engedelmességünk: 2,3; 2,5; 3,10
Szeretetünk: 3,10; 3,14; 3,18

1.

biztosan tudhatjuk, hogy
örök életünk van;

2.

az örök élet ajándéka a Jézusba vetett hit következménye;

3.

tapasztalatunk is alátámaszthatja ezt a bizonyosságot.

JÁRJ HITBEN!

ÜDVBIZONYOSSÁG

A bennünk élő Lélek: 3,24; 4,13
Fontos megjegyezni, hogy e három bizonyíték nem oka, hanem következménye üdvösségünknek. Ha már üdvözültünk, akkor szükségszerűen növekedni
fogunk az engedelmességben és a szeretetben és egyre jobban fogjuk tapasztalni a Szentlélek jelenlétét. Ha ezeket a jeleket észrevesszük az életünkben,
bizonyosak lehetünk afelől, hogy az evangélium meggyökerezett bennünk. E
három tényezőt tehát nem lépcsőfokokként kell felfognunk, amelyek elvezetnek bennünket az üdvösséghez, hanem inkább útjelző táblákként, amelyek az
üdvösség elengedhetetlen velejárói.
Könnyen megeshet, hogy egy-egy bűn hatására megijedünk és elhisszük a hazugságot, miszerint nem is igazán tartozunk Istenhez. Saját szívünk ítél el
bennünket, amiért nem érjük el Isten tökéletes mércéjét. János azonban arra
buzdít, hogy teljes életünket, a hitnek köszönhető növekedést vegyük figyelembe. Ha látjuk, hogy az idő múlásával egyre nő bennünk az engedelmesség
és a szeretet, „ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő
színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis
nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.” 1János 3,18-20
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További lépések
Ha biztosak vagyunk üdvösségünkben és örök életünkben, az
még inkább engedelmességre,
szeretetre és a Szentléleknek
alárendelt életre kell, hogy indítson bennünket. S nem azért,
hogy örök életünk legyen, hanem éppen azért, mert már
megkaptuk. Kérd meg a tanítványod, hogy vizsgálja meg az
életét: milyen bizonyítékokat
lát arra, hogy az evangélium
megváltoztatta? Biztasd arra,
hogy kerüljön közel Istenhez és
figyelje meg, milyen hatással
lesz ez az életére!
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