Morzsák a korinthusi levelezésbıl
37. AZ EVANGÉLIUM NYÍLT HIRDETÉSE

„Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem
csüggedünk el, 2hanem elvetjük a szégyenletes titkos bőnöket; nem járunk
ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt
hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten elıtt. 3Ha
pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik
elvesznek.” (2Kor 4,1-2)
Az evangélium nem valamiféle ezoterikus tan, melynek vonzerejét a
sejtelmesség és titokzatosság adja. Az evangélium sem mindenki számára
világos, de ennek oka nem a tan hirdetıinek szándékos titkolózása, hanem a
hallgatók szívének irányultsága. Az evangéliumot az apostol szerint világosan,
érthetıen és hamisítatlanul kell továbbadni. Mit jelent ez?
Elıször is azt, hogy nem használhatjuk szégyenletes bőnök takarójául.
A személyes hitelesség hiánya könnyen bekormozhatja az üzenet igazságát is.
Az elhomályosított, elmosódott evangélium mögött nem ritkán „szégyenletes
titkos bőnök” vannak. Ha irgalmat nyertünk a bőneinkre, nem maradhatunk a
homályban többé, és az evangéliumot sem torzíthatjuk bőnök takarójává.
Másodszor, nem manipulálhatjuk az embereket. Nem ravaszkodhatunk,
nem másíthatjuk meg az üzenetet a hallgatók megnyerése céljából. Az
örömhírt érintetlenül kell hagynunk, abban a tisztaságban, ahogy Istentıl
kaptuk. Az nem a mi evangéliumunk, hanem az Isten evangéliuma (Róma 1,1).
És harmadszor, az evangéliumot nyíltan, szégyenkezés és mentegetızés
nélkül kell az emberek elé tárnunk. Empátiára természetesen szükség van. Pál
sem ugyanúgy beszélt zsidókhoz mint görögökhöz, vagy tudatlanokhoz mint
filozófusokhoz. De végül minden embernek magának kell a lelkiismeretével
elszámolnia, ezért rájuk kell bíznunk, hogy mit kezdenek az evangéliummal,
és az empátiánk célja csak az lehet, hogy közel vigyük hozzájuk az üzenetet,
nem az, hogy módosítsuk vagy átfessük azt. Pál úgy hirdette az igét, hogy
mindazok, akik Isten kegyelmébıl meg akarták azt ragadni, könnyedén
megtehessék. Ha mégsem volt számukra világos az evangélium, az már nem
Pál hibája volt. Vajon mi is el tudjuk ezt mondani?

