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10. Mi van, ha tévedünk?

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.” 
(1Kor 15,14)

APÁM NAPLÓJÁBÓL  n  Javarészt férfiak ültek a körben, csupa okos em-
ber, köztük sok lelkész is. Azt hiszem, Isten kegyelméről beszélget-
tünk. Egyszer csak felállt egy lelkész – jól ismert, szigorú ember –, aki 
hosszasan taglalta, hogy Isten mennyire kegyetlenül elbánik azok-
kal, akik nem az ő útján járnak. Elhűlve hallgattuk, nem ezt tanul-
tuk az evangéliumból. Aztán R. jelentkezett, és bibliai részletekkel 
cáfolta meg az előtte szólót. A lelkész egyre sápadtabb lett, ahogy 
megértette tévedéseit. Remegő hangon válaszolt:
– Lehet, hogy egész életemben félreértettem Isten akaratát?

LÁSSUNK NEKI!  n  Mi lenne, ha megtudnád, hogy valami, ami-
ről eddig biztosak voltak az információid, egészen másképp 
van? Mennyire tiltakoznál az igazság ellen?

Rendezzetek meg és játsszatok el egy vitát! 
Például: Keresztelő János sáskát evett a pusztában. Vannak, akik azt 

mondják: így van a Bibliában, így igaz! De mi van, ha ez tévedés, és valójában soha nem 
evett sáskát? 

Alkossatok csoportokat az érvek mentén! A vita során milyen érzelmek, indulatok szabadulnak 
fel? A játék lényege, hogy mennyire ragaszkodunk az igazunkhoz.

FONTOLJÁTOK MEG!  n  Pál korinthusi levelének dilemmája. Pál apostol felveti annak lehetőségét, 
hogy mi lenne, ha a feltámadás nem lenne igaz (1Kor 15). Ebben az esetben nem pusztán mi 
magunk kapaszkodnánk hazug dolgokba, hanem egyenesen Isten ellenségei lennénk, hiszen olyat 
állítanánk róla, ami nem igaz. Ugyanakkor minden reményünk, ami az örök élethez köt, köddé 
válna. Mi magunk is nevetségessé válnánk, hitünk értelmetlen lenne.

Éppen ezért a kereszténységnek olykor meg kell vizsgálnia magát, hogy azt hiszi-e, amit tanít!

A hit. A kereszténység ragaszkodik ahhoz, hogy hitét tanúsítható eseményekhez kösse. Amikor 
pünkösd előtt a tanítványi kör kiegészült (ApCsel 1,21kk), olyan emberek közül választottak apos-
tolt, akik látták és hallották Jézus cselekedeteit és tanításait.

A legfontosabb ilyen esemény Jézus halála és feltámadása volt: az evangéliumok azért is írják le 
olyan aprólékosan, négyféle megközelítésben. Ma is ez hitünk lényege. A történetek azonban csak 
hittel értelmezhetők helyesen: így ismerhetjük fel bennük Isten kinyilatkoztatását. M

A Szentlélek bizonyító ereje. Nem kell félnünk attól, hogy a régi események elemzésében teljesen 
magunkra maradunk. Jézus maga mondta, hogy a Szentlélek támaszunk lesz: „Még sok mindent 
kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, 
elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az 
eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (Jn 16,12–13) 

Luther szerint Isten akaratát ebben a hármasságban találhatjuk meg: Szentírás, józan ész, lel-
kiismeret.

Igazságunk támpontja a Biblia. Mi van, ha tévedünk? 
Ha helytelenek következtetéseink? Nem vagyunk téved-
hetetlenek, de Isten Szentlelke és tanulmányaink meg-
mutatják, hogy a Biblia önmagát magyarázza annak, 
aki őszinte szívvel keresi benne Isten üzenetét. M

Jézus Lukács evangéliumában folyton emlékezteti 
övéit, hogy az általuk ismert eseményekből bátran von-
janak le következtetéseket.  M

A Biblia egésze Jézusra mutat, és általa Istenhez vezet. Ez adja hitünk bátorságát.   

BIBLIAOLVASÁS  n  Mit érezhetett Keresztelő János, amikor rájött, hogy Jézus nem olyan, mint ami-
lyennek ő gondolta? (Mt 11,1kk)

BESZÉLJÉTEK MEG!  n  Vajon megmaradna-e a hitünk, vagy változna, ha
– igaz lenne, hogy Jézusnak családja volt?
– bebizonyosodna, hogy a feltámadás mese?
– kiderülne, hogy Júdás volt a jó tanítvány?

JÁTÉK  n  János evangéliumában Jézus így nevezi a Szentlelket. 
A meghatározásokat megfelelőit folyamatosan írd be a csigavonalba, kívülről befelé. A megfejtést 
minden tízedik betű összeolvasásával kapod.

Jer 29,13

Lk 24,39–43

Róm 1,16–17

MIT LÁTSZ A KÉPEN
?

Ilyen kinyilatkoztatás például a természet • ezek az állatok könyvünk folytonos szereplői • az ő evan-
géliuma nem szinoptikus • Pál hozzá hasonlítja a törvényt betartani akaró embert • … Sándor, nagy 
erdélyi költő, aki János evangéliumáról szép verset írt • ezt csinálta Péter és János Jézus sírjánál • az 
ide épült város nem rejthető el • ilyen a csak külsőségeiben megmutatkozó egyház • ők tanúskodtak 
Jézus életéről • az orgona ez • Keresztelő János azt mondta, hogy ő ilyen hang a pusztában.

Például te tudod, mit szoktál  
mondani az Apostoli hitvallásban?

Fogadjunk, hogy a poklos részre 
gondolsz!


