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Nem önmagunkért élni 

 
(2Ko 5:15)  Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát 
mindazok meghaltak; és azért  halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, 

ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és 
feltámasztatott. 
 
Jézus Krisztus figyelmeztet, hogy az utolsó időkben sok félrevezető jön az Ő 

nevében, akiktől óva int minket. Csak akkor ismerhetjük fel a félrevezetőket, a 

hamis krisztusokat, ha az igazi Krisztust ismerjük. 

A mi Megváltónk, Jézus Krisztus minden vallásalapítótól, minden eszme 

kitalálójától abban különbözik, hogy Ő a másokért való élést hirdette és 

mutatta be. Ennek csúcsa a kereszten történt, ahol fizikálisan is és szellemi 

valóságban életét adta oda a világért, hogy aki hisz Őbenne, annak örök élete 

legyen.  

Aki Őt követi, annak élete is erről szól: elveszíteni a sajátját és másokért élni. 

Ebben van a keresztényi tanítás lényege. Ez pedig nem lehetséges másképpen, 

hanem ha az ember először megtagadja önmagát és halálba adja, felveszi az ő 

keresztjét, vállalva Jézus követésének árát. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy 

meghaljon önmagának és immár ne magának éljen, hanem annak, aki érte 

meghalt és feltámadott.  

Ha a kereszténység erről szólna, akkor nem volna ennyi nyomorúság, 

nélkülözés és éhezés a földön. Különös paradoxon, hogy éppen a keresztény 

országok élnek a legnagyobb jólétben és testi vágyaik kielégítésében, míg a világ 

másik részén milliók éheznek és nélkülöznek.  

Sajnos a mai kereszténység ezért nem tud a föld sója lenni és a világ 

világossága. Jézus egyszerű és világos tanítása helyett hemzseg az emberi 

rendelésektől és a hagyományoktól, a másik oldalon pedig a modern gyülekezeti 

programok jellemzik, melyekről első látásra nem tudni, hogy istentisztelet akar-

e lenni vagy valami show műsor. 

És amikor vége a vasárnapi „istentiszteletnek”, folytatódik onnan, ahol 

abbahagyták: az önmaguknak való élés, az anyagi javak halmozása, a 

szórakozás és a test vágyainak kielégítése a saját egyházának keretei közt. 

Ha átadtuk életünket Jézus Krisztusnak, akkor megértjük és valósággá válik 

bennünk is, hogy mit jelent nem magunkért, hanem másokért élni, és 



felismerjük, hogy ez az igaz istentisztelet és az Atya dicsőítése. Ez a biztos 

garancia arra, hogy a hamis krisztusok nem fognak minket félrevezetni. 
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