Morzsák a korinthusi levelezésbıl
38. LEGYEN VILÁGOSSÁG!

„Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségbıl világosság ragyogjon fel", ı gyújtott
világosságot szívünkben, hogy felragyogjon elıttünk Isten dicsıségének ismerete
Krisztus arcán.” (2Kor 4,6)
Nincs könnyő dolga annak, aki a Krisztusról szóló evangéliumot tovább akarja
adni másoknak. Az általános tapasztalat az, hogy a nagy ébredések idejét
leszámítva az emberek zöme hitetlenül, bizalmatlanul, néha kifejezetten
ellenségesen reagál. Még nyomasztóbb érzés az, amikor az evangéliumot teljes
közöny fogadja. Vagy inkább nem fogadja. Idınként nehéz feldolgozni, hogy a
számunkra legcsodálatosabb, legmélyebb igazság másoknak egyáltalán nem
fontos. Nem csak érthetetlen, de teljesen jelentéktelen is.
Pál apostol szerint ennek az az oka, hogy ezeknek az embereknek „a
gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják
meg a Krisztus dicsıségérıl szóló evangélium világosságát, aki az Isten
képmása” (4). Nagyobb tehát a baj, mint azt gyülekezeteinkben néha
feltételezzük. Olyan sötétséggel állunk szemben, melynek ereje nem a
tudatlanság és mőveletlenség, nem a megfelelı kommunikációs stratégia vagy
a kapcsolódási pontok hiánya, hanem a szívben gyökerezı hitetlenség és a
démoni vakítás. Ezzel a sötétséggel emberi erıvel nem tudunk szembeszállni.
A jó hír azonban az, hogy Isten eszköztára nem merül ki az evangélium
felajánlásában. Ellenkezıleg! Az evangélium mellé társítja teremtı erejét, hogy
minden választottja elıtt felragyogjon Isten dicsıségének ismerete Krisztus
arcán! Nem kisebb hatalommal cselekszik, mint akkor, amikor a teremtés
hajnalán azt mondta: „Legyen világosság!” Ha valaha, valaki hitre jutott, az
ennek a teremtı erınek köszönhetı. Felejtsük el azokat a bizonyságtételeket,
melyekben saját keresésünkrıl, az igazság iránti eredendı szeretetünkrıl,
vagy bármi hasonlóról számoltunk be. Ha valóban ismerjük Krisztust, ennél
nagyobb dolog történt velünk. Minden ilyen ismeret csoda eredménye. Azért
gyúlt világosság a szívünkben, mert Isten azt mondta: „Legyen világosság!” És
lett. Amikor legközelebb valakinek elmondjuk az evangéliumot, ezért a
csodáért imádkozzunk! Kevesebb nem lesz elég. A sötétség ereje meghaladja
meggyızı-képességünket és minden mást, amit mi tenni tudnánk azért, hogy
az illetı megtérjen. Istentıl jövı világosság kell ahhoz, hogy Krisztus arcán
észrevehessük Isten dicsıségét.

