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A Valóságos 
 
Tudjuk, hogy Istenből valók vagyunk, és hogy az egész világ a rosszban vesztegel. Tudjuk 

azonban, hogy az Isten Fia hozzánk érkezett, és olyan gondolkodást adott nekünk, mellyel 

megismerhetjük a valóságosat, és hogy benne vagyunk a valóságosban, az ő Fiában, a Felkent 

Jézusban, ő a valóságos Isten és az örök élet. (1Jn 5:19-20 Csia ford.) 

 

Hívő életem során arra a következtetésre jutottam, hogyha az ember érzelmi módon kívánja megélni 

a kereszténységét az hosszútávon nem lesz működőképes, mivel Isten nem így tervezte az 

újjászületett hívők pályafutását. 

Kivétel nélkül, mikor a Bibliát olvasom azzal szembesülök  hogy Isten mennyire radikális. Alapot 

vet, tényeket közöl, és sorolhatnám. Ezen a téren nem kifejezetten engedhetjük meg az érzelmek 

játékát, egyéni ötleteket, hogy azok inspiráljanak, netán   vezessenek bennünket. 

Mert Isten nem azért jött  hozzánk, hogy a mi elvárásainkhoz szabja Magát, sokkal inkább azért jött 

hogy mi szabjuk át önnönmagunkat az Ő hasonlatosságára. Tehát, a mi elvárásaink, külső igényeink 

egy külön dolog: nem tekinthetjük azokat sem alapnak, sem pedig kiindulópontnak. 

Az igerész melyet kiemeltem János első leveléből, szintén tényekre hívják fel a figyelmünket. 

Az egyik ilyen tény, hogy új teremtések vagyunk, akik Istenből születtek. Ezen semmi sem 

változtat, süllyedjen akármilyen mélyre is ez a világ. Mi Új Teremtések vagyunk. 

A másik amit tudnunk kell, hogy Isten nekünk ajándékozta a legnagyobb és legdrágább Kincsét, a 

Fiát, és Vele együtt egy olyan eredeti, új, és kreatív gondolkodásmódot mellyel képesek vagyunk 

felfedezni, megismerni, és élvezni Őt. 

Tehát, nem a saját kútfőnkből kell ezentúl Isten ismeretére eljutnunk, sokkal inkább azt a megújult 

értelemet kell szolgálatba állítanunk melyet Ő ajándékozott nekünk. 

Ez, egyedül ez jelenti az örök életet ha folyamatosan közösségben vagyunk Krisztussal, és egyre 

inkább megismerjük Őt. 

A Szentírás egy helyen mintegy tényként szembesít: 

"bennünk Krisztus értelme van"(1Kor 2:16b).  

Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmünket, hogy értelmünknek a megújulás folyamatában kell 

tartani állandóan, és természetesen tudatos módon.. Ez az Úr ismeretével van összefüggésben, 

hiszen, egyik a másiknak függvénye. 

Ne idomuljatok ehhez a korhoz, hanem megújult értelemmel alakuljatok át (Róma 12:2 Csia 

ford.) 

Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke (szelleme) szerint,  és felöltözzétek amaz új embert, 

mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.  (Efezus 4:23-24) 

 

 

Csodálatos, hogy a Biblia Krisztust Valóságosnak nevezi. Ennek alapján, mi a Valóságosban  

"élünk, mozgunk, és vagyunk" (Apcsel 17:28a) azért, abból a célból, hogy megismerjük a Valóságos 

Krisztust, a Valóságos Istent, életünk egyetlen Realitását. 

 

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. 

Kérdés, hogy életünk fölött a Valóságos Krisztus az Úr, vagy érzelmi síkon próbáljuk élni 

napjainkat. 

Imádkozom, hogy Isten tanítson napjainkat úgy tölteni, hogy szívünk bölcsességet, értelmet 

szerezzen. (Zsolt 90:12 EFO) 
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