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Kedves Olvasó!

Hosszabb idő óta kérdéseket vizsgálunk köznapi 
hitéletünk ezer dolgáról. Úgy gondoltuk, hogy ennek ne 
csak a szószéken adjunk teret, hanem tegyük azokat 
publikussá szélesebb körben is. Ennek kísérlete 
ez a kis füzet is, amellyel egy sorozatot szeretnénk 
folytatni. Nem dolgoztunk ki stratégiai tervet. Azzal 
foglalkozunk, ami éppen időszerűvé válik bármelyik 
olvasónk felvetése által. Kérem, ha van ilyen kérdése, 
küldje el azt nekünk, és amennyiben közérdekűnek 
tekintjük, készek vagyunk azt is napirendre tűzni. 
Amennyiben a kérdés sajátosan egyéni, akkor 
személyesen válaszolunk rá.

Hisszük, hogy Isten sok embert sokféleképpen 
szólít meg. Ha meghalljuk szavát, sok áldásban lehet 
részünk, s ha ezt a szót másokkal is megosztjuk, 
közösen gazdagodhatunk lelki kincsekkel. 

A gyakorlati kereszténység kérdéseiről szeretnénk 
párbeszédet folytatni. Kérjük, legyen ebben partnerünk! 
Nem az a célunk, hogy a magunk igazáról győzzünk 
meg bárkit is. Vizsgálódásaink alapjának a Szentírást 
tekintjük. Isten ebben a könyvben eligazítást ad az élet 
bonyolult kérdéseire. Akkor vagyunk keresztények, 
ha nem csak az ünnepnapokon vagyunk Krisztus 
követői, hanem a mindennapokban is.

Meghívjuk, jöjjön velünk ezen a felfedező úton!

A Kiadó
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Keskeny út a sztrádán

„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út amely a vesze-
delemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az 
az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Mt 7:13-14.)

Jézusnak a keskeny- és a széles útról mondott tanítása sok keresztény ta-
nítót megihletett. Számtalan prédikációban, irodalmi munkában értelmezték 
a hegyi beszédnek ezt a kristálytiszta tanítását. Az egyik legismertebb közülük 
Bunyan János (1628-1688) baptista prédikátor: „A zarándok útja” c. híres 
műve, amelyben élethű ábrázolással mutatja be az emberiség két, egymástól 
egyre távolodó csoportját: a keskeny és a széles úton járókat.

Az 1844-es nagy csalódást átélt adventhívők kis csoportja egy imaórán ka-
pott Istentől Harmon Ilona közvetítésével látomást, a Krisztusváró nép zarán-
dokútjáról a mennyei városba. Ez a látomás megerősítette őket abban a hitük-
ben, hogy az Úr nem hagyta el őket, de előttük még egy nehéz út van, amelyen 
végig kell menniük, hogy elérjék a Szent Várost, a mennyei Jeruzsálemet.

Érdemes itt azt is megemlíteni, hogy a Miller-mozgalom egyik tagja – név 
szerint Foss Hasen – is kapott egy látomást, még közvetlenül a nagy csalódás 
előtt, azzal a felszólítással, hogy a látomás tartalmát ismertesse a krisztus-
várók között. A látomás megegyezett azzal, amit Harmon Ilona kapott a 
csalódás után. Mivel a kapott látomás tartalma nem egyezett a várakozók re-
ménységével, ezért ez a fiatalember nem volt hajlandó azt másokkal közölni,
mert félt attól, hogy ez csalódást váltana ki a csoport tagjaiból. 

Ez a tapasztalat is igazolja, hogy még egy Istentől jövő feladat teljesítése 
is nagyon nehéz az emberi hiúság számára, ha az ellenkezik az emberek kí-
vánságaival.

Harmon Ilona – ekkor már Ellen G. White – 1864-ben újabb látomásban 
szemlélhette a két csoportot: a keskeny és széles úton járókat, de most már 
részletesen megvilágítva Isten népének helyzetét a világban, illetve a világtól 
elkülönülten. 

Ezek a látomások erősen alakították a hívőkben azt a tudatot, hogy itt, 
ezen a világon Isten népe természetszerűen kiszorul az élet perifériájára; en-
nélfogva a jövőképük leszűkült. Egészen természetesnek vették a szegény-
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séget, a társadalomból való kirekesztettséget, a hátrányos jogi megkülön-
böztetést, a negatív diszkriminációt, a megvetést. Ezt a tudatot erősítette a 
társadalomnak a szabadegyházi közösségekkel szembeni intoleranciája, meg-
vetése, szektás megbélyegzése, munkahelyeken, iskolákban, a jogban történő 
hátrányos bánásmódja, lenézése.

Az 1900-as évek első felében a hívő közösségek tagságát valóban, zömé-
ben szegény emberek adták. Nem is zúgolódtak ők ezért. Úgy érezték, ez az 
ő útjuk. Örömmel szenvedték el a gyalázatot, a megvetést, hiszen Krisztusért 
vállalták mindezt. Boldog szívvel jártak a keskeny úton. Tudták, hogy útjuk 
Isten országába vezet. Úgy érezték, hogy ezen a világon ez az ő sorsuk. Ez a 
meggyőződésük ugyanakkor egy fék is volt ez az állapot, amely akadályozta 
őket abban, hogy a társadalomban előbbre jussanak. 

A világban, a társadalmakban végbement hatalmas változások voltak azok, 
amelyek nyitott ajtók elé állították ezeket a hitükhöz szilárdan ragaszkodó hí-
vőket, s aminek következtében, egyszer csak ez az út, mintha elkezdett volna 
szélesedni. A lehetőségek a hívő emberek számára is tágultak a gazdasági 
életben, az iskolázottságban, a jogi helyzetben, a társadalom megítélésében és 
befogadó készségében. 

Az Magyarország leghátrányosabb területén élt egykori hívő emberek 
gyermekei, unokái ma már rendezett anyagi körülmények között élnek, közü-
lük egyesek anyagilag meggazdagodtak és felzárkóztak a társadalom felsőbb, 
vezető rétegeihez. A régi, szegényes viskók helyett modern, szépen berende-
zett házakat építettek, magasabb komfortfokozattal. Helyenként családon-
ként két autó is van, s az előkelőbb társadalmi pozíciókat betöltő gyülekezeti 
tagok száma egyre nő. Hívő orvosok, professzorok, mérnökök, pedagógu-
sok, vezető állásokat betöltők megbecsült helyzetben vannak, köztiszteletnek 
örvendenek. A társadalom előítélete ma már nem jellemző a hívő emberekkel 
szemben. Ez lenne még mindig a Jézus által bemutatott keskeny út? Jó úton 
járunk? Nem tévedtünk el?

Világviszonylatban, amikor évente százezrek, milliók halnak éhen a gazdasá-
gilag elmaradott országokban, ez nem jellemző a hívő közösségek tagjaira, akik 
egyházaik segélyszervezetein keresztül élelemhez, ruhához, orvosi ellátáshoz 
és tanulási lehetőséghez jutnak. A harmadik világ országaiban azt mondhatjuk, 
hogy a hívő emberek nagyobb anyagi biztonságban vannak, mint a nem hívők.  
Adventista és más szabadegyházi közösségek segélyszervezetei ott vannak a 
katasztrófa sújtotta területeken, hogy vallási és társadalmi hovatartozásra való 
tekintet nélkül segítsenek az embereken. Mitől keskeny hát a mi utunk? 
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Bibliát ismerő hívő emberekként a Jézus által bemutatott keskeny úton já-
róknak valljuk magunkat, azonban bármennyire is tudatos bennünk az, hogy 
ez az út egyre keskenyedik, benne van zsigereinkben, hogy szeretnénk széle-
síteni, amennyire csak lehet. Ezt igazolják azok az erőfeszítések, amelyekkel 
az egyház tagjainak nagy része, a társadalmi életben egyre stabilabb egziszten-
ciális elhelyezkedésre törekszik. 

De vajon a bibliai keskeny útnak melyik részén vagyunk? Egészen bizto-
sak vagyunk abban, hogy a keskeny úton járunk? Mitől „keskeny” ez az út? 
Melyik úton járókhoz hasonlít inkább az életünk?

Képzeletünkben úgy áll előttünk a két út, mint ami egymástól ellentétes 
pályán fekszik, mintha a két úton járókat éles határvonalak választanának 
el egymástól, és a látótávolság is egyre nő közöttük. A falusi gyülekezetek 
faláról azonban ma már valószínű mindenütt lekerült az a festmény, ame-
lyen a művész két egymástól egyre távolodó úton ábrázolta a két csoportot. 
Vajon szavak nélküli elismerése ez annak, hogy valami ellentétes folyamat 
játszódik életünkben és helyzetünkben? Vagy a Jézus által vázolt keskeny út 
nem ott keresendő, ahova képzeletünkben elhelyeztük? Ennek a témának a 
kidolgozása közben hívta fel figyelmemet Sz. J. munkatársam, hogy a csepeli
adventista gyülekezetben van még egy ilyen festmény.

Kevesen gondolnak arra, hogy a keskeny út éppen azért válik egyre ne-
hezebben járhatóvá, mert ott van az élet dzsungelében, a széles útba beágya-
zódva, a sztrádákon, a bűnös élet rengetegében. Ha el tudnánk különíteni 
egymástól helyileg is a két utat, sokkal könnyebb volna a keskeny úton járni. 
A keskeny úton való járást éppen az egzisztenciánkat is erősen meghatározó 
széles út kísértései teszik nehézzé.

A keskeny út ott van a sztrádákon, ott van a szórakozóhelyeken, ott, ahol 
ma még Isten figyelmeztetése hangzik, mint egykor Ninive lakosaihoz. A
két út ma még együtt halad és egymást keresztezi. Ez egészen természetes 
is, mert a keskeny úton járóknak ott van a missziós küldetésük. Ott élik min-
dennapi életüket is. A te keskeny utad ott van azon a széles úton, amelyen az 
elveszendők „sóvárogva várják Isten fiainak megjelenését” (Rm 8:19). Csak ismerni 
kell a közlekedési jelzőtáblákat, és meg kell tanulni az Istentől kapott szabá-
lyok szerint közlekedni. Amikor tanultam a gépkocsivezetést, egyik oktatónk 
azt mondta: „Hölgyeim és Uraim, amikor bekerülnek a forgalomba, akkor 
vezessenek annak tudatában, hogy az utakon ott vannak azok az emberek, 
akikre önöknek kell vigyázniuk!”

Amikor Jézus már készült befejezni földi munkáját, így fohászkodott fő-
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papi imádságban az Atyához: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, ha-
nem hogy őrizd meg őket a gonosztól” (Jn 17:15). Nem jelentené-e a világ sokféle 
vészhelyzetében élő emberek cserbenhagyását, a világból való teljes kifutás? 
Láttad már a mentősöket, a tűzoltókat, a tömegszerencsétlenség mentőalaku-
latait, hogyan mentik a bajbajutottakat életük kockáztatásával is? A Szentírás 
elmondja azokat a szabályokat is, amelyeket alkalmaznia kell a keskeny úton 
járóknak azok érdekében, akik között közlekednek.

Könnyebb volna egy olyan kies, erdei ösvényen haladni, ahol a madarak 
kedves dalai vidítanák fel az ott haladó hívő vándort, és az út szélén tarka 
virágok, friss erdei gyümölcsök tennék vonzóbbá a vándorlást. Közben el-
mondanánk, hogy mi lemondtunk a bűnös világ zajáról, lejöttünk a széles 
útról, és itt az Úrral járunk a keskeny úton, s egy-egy kilátóhelyről sajnálkozva 
tekintenénk vissza lent, a bűn világában élő, és a kárhozat útját járó szeren-
csétlen tömegekre.

A gyülekezetekben is ott van mind a két út. Sajnos, a széles út egyre job-
ban szétterpeszkedik, és olykor leszorítja a keskeny úton járókat. Leszűkíti 
életterüket. Egyre nehezebb ezen az úton Istennek tetsző módon élni. Egyre 
több felelősségérzetre, elszántságra, odaszentelődésre, kitartásra, állhatatos-
ságra és hűségre van szükség! 

Vannak, akik abban látják a megoldást, hogy kitérnek az útból, elhagyják 
a gyülekezetet, s az ott tapasztalható bűnök miatt más helyet keresnek, ahol 
jobban érzik magukat, és szerintük jobban tudnak szolgálni az Úrnak. Ezáltal 
nem veszik észre, hogy küldetésük elől térnek ki. Otthagyják őrhelyüket, ahol 
Isten feladatot bízott reájuk. Elfordulnak azoktól, akiknek szükségük volna 
a segítségükre. A kényelmesebb megoldást választják, s közben nincsenek 
tudatában annak, hogy akaratuk ellenére, döntésükkel a széles utat válasz-
tották. 

Azok, akik a két út közötti konfliktust csupán a világi és a keresztény
életforma közötti látványos különbségben vélik felismerni, könnyen csalódni 
fognak. A keskeny úton elhagyandó csomagok nem elsősorban a finomsá-
gokkal megtömött hátizsákok, a luxusmódra berendezett házak és a birtokok 
vagy a hatalmas bankbetét, a szekerek és lovak, hanem sokkal inkább azok 
a „csomagok”, amelyek hozzánk vannak nőve. A széles úton lesznek sze-
gények és koldusok is, de a keskeny úton csakis azok maradnak meg, akik 
megszabadultak az önzéstől, és „megmosták ruháikat a Bárány vérében” (Jel 7:14). 
Ezek fognak célba érni: a mennyei városba. 
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A szolgálat keskeny útja

A gyülekezet, amelyben gyermekéveimet töltöttem, számomra modellér-
tékűvé vált. A gyülekezetnek 10-12 km átmérőjű szórványterülete volt. Innen 
jöttek be a testvérek szombatonként. Ezek a szórványok később gyülekeze-
tekké lettek szervezve. A gyülekezet liturgiája lényegesen azóta sem változott. 
Délelőtt 10.30-kor kezdődött a szombatiskolai közös bibliatanulmány. Egé-
szen természetes volt, hogy a betegeken kívül mindenki pontosan jelen volt. 
Nem voltak személyautók és alkalmas buszjárat sem. Gyalog jöttek.  Nyá-
ron a legtöbben mezítláb tették meg az utat, mert ehhez voltak szokva, és 
a cipőtalpat is kímélték, mert az nem regenerálódott úgy, mint a saját lábuk 
talpán a bőr. A cipőt a gyülekezetben húzták fel, általában zokni nélkül. Úgy 
takarékoskodtak, ahogy tudtak. Ezt a törvényt a szükség diktálta. Kérdezd 
meg ennek a generációnak még élő tagjait, s ők megmondják neked, mi a 
szegénység, s milyen volt az ő „keskeny útjuk”.

Emlékezetem szerint azokban az időkben az volt a gyakorlat minden gyü-
lekezetben, hogy a szombatiskolában ugyanannyian voltak jelen, mint az is-
tentiszteleten, mert azt is a szombati istentisztelet részének tekintették.

Úgy tűnik, mintha abban az időben könnyebb lett volna odaérni a gyüle-
kezetbe pontos időben, mint napjainkban. Miért tűnik ma egyre nehezebbnek 
a missziószolgálat, a diakónusi látogatás, a lelkipásztori gondozás, az imaórá-
kon való megjelenés, a testvéri szeretetszolgálat gyakorlása, a Szentírás ott-
honi tanulmányozása? Talán azért, mert ezek akadályoznak bennünket egyéb 
földi céljaink elérésében. Úgy tűnik, mintha az „élet terheivel” szemben, ma 
egyre terhesebbé válna az Úrért végzett bármilyen szolgálat.

Ma egyértelmű, hogy a szolgálat nehézségi foka nem a kívülről jövő meg-
szorításokban, támadásokban a társadalom részéről történő hátrányos meg-
különböztetésben, az üldözésekben van. Az akadályokat éppen a szívünkben 
élő, és a földi érdekeinkkel ellentétes földöntúli értékek jelentik. Úgy tűnik, 
hogy az életben tapasztalható egyre nagyobb térnyerésünk válik akadállyá az 
Úrnak való szolgálatunkban. A kettő ellentmond egymásnak. Nagy a kísértés, 
hogy választásunk ne a Mária által felismert „jobbik részre” essen. 

A keskeny úton való haladásunk érdekében nem a világi és az evilági életre 
jellemző terhektől, nem az üdvösségünket veszélyeztető akadályoktól, hanem 
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az Úr szolgálatától, „az Úr terhétől” (Jer 23:36-38), akarunk szabadulni, mintha 
ezek nehezítenék az életben való előre haladásunkat. Ennek következménye 
az, hogy eltűnik vagy legalább is háttérbe szorul „az Úr háza iránti féltő szeretet” 
(Zsolt 69:10). Lehetséges, hogy az Úr szolgálata válik a mi keskeny utunkká, 
amelyen nem az látszik tehernek, amitől meg kellene szabadulnunk, hanem 
az, ami akadályoz bennünket a világ által biztosított előnyök elérésében?

Eléggé gyakorivá váló szomorú tapasztalat az, hogy a mai társadalmi élet-
berendezés által nyújtott lehetőségek – eszközök, gépek, kényelmi berende-
zések – elérése érdekében nem a földi előnyökről akarunk lemondani, hanem 
az Úr ügyében egyre ritkábban vállalt és egyre terhesebbé váló szolgálattól. 
Ott van bennünk is a két út: a keskeny út és a széles út. 

Élethű képet ad a Jézus második eljövetele előtt élő ember gondolkodás-
módjára az Úrnak, nak a „nagy vacsoráról” mondott példázata: „Egy ember 
készíte nagy vacsorát és sokakat meghíva. És elküldvén szolgáját a vacsora 
idején, hogy megmondja a hivatalosaknak: Jertek el, mert immár minden kész! 
És mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni” (Lk 14:16-20). 
Minden meghívottnak terhes volt a hívás elfogadása, mert a föld, a gazdaság, 
a család mindennél fontosabb volt számukra.

Lépésről lépésre jut el az ember egészen addig, hogy már nem csak a 
szolgálat jelent súlyos terhet számára, hanem a Jézus eljövetelének várása, és 
az arra való felkészülés. Gondoljunk arra, hogy milyen nagy áldozatnak tű-
nik sokaknak elmenni egy evangélizációs istentiszteletre, hogy meghallgassák 
Isten üzenetét!
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A küldetés keskeny útja

„És lőn az Úrnak szava Jónáshoz: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts 
ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe! És felkele Jónás, hogy Társisba szaladna az Úr 
elől” (Jón 1:1-3).

Jónás számára a keskeny út Ninive volt, hogy elvigye oda Isten ítéletes üze-
netét. Ninive, a széles úton járó város, a bűn fertőjében élt. Oda küldte az Úr 
az ő prófétáját. A próféta megpróbált kitérni nehéz és népszerűtlen küldeté-
se elől, ezért elhatározta, hogy inkább a széles úton Tárzisba megy. Könnyen 
megszületik gondolatunkban az a megállapítás, hogy bizonyos helyeken már 
nincs értelme az evangélium hirdetésének, mert ezek már teljesen elvetemedett 
emberek. Hamar kimondjuk a verdiktet: Itt már senki sem segít. 

Az is nagyon sokakra jellemző, hogy inkább odaadják pénzüket, mint-
hogy vállalnák a küldetést Ninivébe. Ezzel meg is nyugtatják magukat, hogy 
mint keskeny úton járók, igyekeznek megszabadulni a visszahúzó terhektől, 
a gonosz emberek társaságától. Jónás is szívesebben befizetett magának egy
kellemesebbnek remélt időtöltésre. Ezzel azonban rálépett a széles útra.

Nagyra értékelem azoknak a fiatal lelkészeknek a fáradozását, akik azzal
a meggyőződéssel mennek el a nyári „Szigeti Napokra” és más hasonló ren-
dezvényekre, a „széles útnak” valamilyen bugyrába, hogy ott olyan fiatalok
között végezzenek munkát, akiket látva, a maguk elképzelt „keskeny útját” 
járók már csak lemondóan legyintenek. 

Ninive ilyennek tűnhetett Jónás szemében. De számára, ezek a bűn mo-
csarában élők, már arra sem voltak megfelelő misszióterület, hogy vállalja 
esetleges látszatmegtérésük után a velük való közösséget. Csak el, minél 
messzebb Ninivétől!

M. L. egykori egyházelnökünk leánya, fiatal korában könyvevangélista
munkát végzett Szeged környékén. Egyik faluban egész nap annyi irodalmat 
sem adott el, hogy hazafele megválthatta volna a vasúti jegyét. A vasút köze-
lében volt egy kocsma, amelyet egész nap tisztes távolba elkerült. Esteledett, 
és már csak ez az egy misszióterület maradt. Ide szándékosan nem ment be 
egész nap. Inkább ment a jónak látszó keresztény otthonokba. De a kocsma, 
az nagyon széles út volt számára. Most viszont nem volt más, mint bemenni. 
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Az emberek figyelmesen hallgatták szavait, s az összes nála levő irodalmat
megvásárolták. Hogy ezek az iratok milyen munkát végeztek, nem tudjuk. 
Egyszer lehet, hogy megismerik egymást: a misszionárius és egy elázott kocs-
matöltelék.

Jeremiás is megtorpant küldetésének útján, és egy nagyon súlyos elhatá-
rozásra jutott: „Azért azt mondom: nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem 
szólok;” (Jer 20:9.) Nincs ebben semmi különös. Isten hűséges gyermekei is 
olykor elfáradnak. Különösen akkor, amikor saját megállapításuk szerint „hi-
ábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan 
járunk a Seregeknek Ura előtt? Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélye-
ket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az 
Istent” (Mal 3:14-15). 

Jeremiásnál nem tart sokáig ez a lelki rövidzárlat, mert nem tud ellenállni 
annak a belső tűznek, amelyet az Úr helyezett belé: „de mintha égő tűz volna szí-
vemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem.” 
És tovább megy, vállalva keskeny útját, amelyre az Úr küldte. 

 A próféta keskeny útja ott van népének széles útján. Nem hagyhatja őket 
cserben. Nem térhet ki küldetése elől! Osztoznia kell népe sorsában. Vállal-
nia kell a küldetésével járó ellenállást, visszautasítást is, hiszen a megvetés 
nem neki szól, hanem annak, aki őt küldte.

Blumhardt János Kristóf  mondta: „A kereszténynek kétszer kell megtér-
nie: először, amikor kijön a világból, amikor megismeri Krisztust, és másod-
szor, amikor Krisztus szeretetével feltöltődve visszamegy a világba.” Vigyáz-
nunk kell, hogy a „világnak” való hátat fordítás, ne a megmentendő embertől 
való elfordulást jelentse!
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A két út konfliktusa színvallásra szólít

„És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istentelenek fajtalanságában való for-
golódása miatt elfáradt; Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket 
látva és hallva, napról-napra gyötrí  vala az ő igaz lelkét” (2Pt2:7-8)

Lótról tévedés volna azt állítani, hogy nagyon jól érezte magát Sodomában. 
Bár ő maga választotta a helyet, mert „látá, hogy a Jordán egész melléke bő 
vizű föld”, lelkét mégis gyötörte a környezetének gonosz élete. Úgy tűnik, 
mégis sikerült kikerülnie a konfliktusokat a város lakosaival. Egyébként ő is
együtt élvezete családjával a vidék szépségét és gazdagságát.  

„A Jordán völgyének városai közül Sodoma volt a legszebb. A síkság, amelyen elhe-
lyezkedett, olyan szép volt és termékeny, „mint Éden kertje” (1Móz 13:10). A trópusok 
Pazar növényzete díszítette a környéket. Pálmafa, olajfa és szőlő hazája volt 
ez, ahol egész évben virágok illatoztak. Gazdag termést kínáltak a mezők; 
nyájjal és csordával voltak tele a környező dombok. A művészet és a ke-
reskedelem is növelte a síkság büszke városának gazdagságát. Palotáit Kelet 
kincsei díszítették, és a sivatag karavánjai drága áruk sokaságával látták el pia-
cait. Lakosai kevés munka árán megkaphattak mindent, amire szükségük volt; 
mintha az egész év ünnepek sorozata lett volna.” (E. G. White: Pátriárkák és 
próféták 122. old. Bp. Advent Kiadó) 

Sodoma népe ismerte Ábrahámot, és hallott tőle az igaz Istenről. Való-
színű, Ábrahám bátorsága és nagylelkűsége Sodoma népe és királya iránt, 
valószínű, előnyösebb helyzetet teremtett Lót számára. Ennek ellenére, ő bi-
zonyára elmulasztotta ezt a lehetőséget, hogy bizonyságtevése által tovább 
építse a jó kapcsolatot. A kényelmesebb utat választotta. Meghúzta magát 
Sodomában. Kerülte a konfrontációt az emberekkel. Javára írandó viszont 
az, hogy amikor szándéka ellenére konfliktushelyzet alakul ki, akkor színt
vall, és a mennyei látogatók védelmére kél.  

Innen viszont ismét az látható, hogy amikor nincs más megoldás, hanem 
szakítani kell az eddigi helyzettel, akkor az angyaloknak kell sürgetni és meg-
ragadni kezüket, hogy kivonszolják őket a városból.

Megfigyelhető, hogy annak a Lótnak, aki a kényelem miatt nem vállalta a
bizonyságtevést, vagyis nem vállalta Sodoma széles útján saját keskeny útját, 
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milyen nehéz volt lépni akkor, amikor már el kellett távolodni fizikailag is
Sodomától.

Azok számára, akik kitérnek a széles úton járók iránti felelősség elől, ak-
kor is nehéz lesz a keskeny utat választani, amikor már valóban ki kell menni 
a széles úton járó tömeg közül. Senki se gondolja azok közül, akik nem vál-
lalták küldetésük helyén a másokért érzett felelősséghordozás keskeny útját, 
hogy hirtelen könnyűvé válik a döntés akkor, amikor már az hangzik el, hogy 
„Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, 
hogy el ne vessz!” (1Móz 19:17). A Jézus második eljövetele előtt élők számára 
ez a megfogalmazás akkor így hangzik majd: „Fussatok ki Babilonból én 
népem!” Hátunk mögött elvégzetlen feladattal, küldetésünk elmulasztásával, 
nem lesz könnyű akkor eleget tenni ennek a felszólításnak, mert az észérvek, 
hasonlatosképpen a kötelességmulasztás megindokolásához, akkor is meg 
fogják találni a magyarázatot, a végzetes döntéshez. Nagyon fontos annak 
ismerete, hogy időben meddig vezet a mi keskeny utunk Babilon széles sztrá-
dáin! Azaz mikor érkezett el az a pillanat, amikor már nincs ott feladatunk, 
mert nincs senki, akiért tehetünk valamit.

A keskeny út ma még éppen azért nehéz, mert ott van, ahol a széles út ve-
zet! Ott kell megélni az Isten iránti hűséget, a bűnnel szembeni állásfoglalást 
és a másokért való önfeláldozó felelősségvállalást. 

További példák azt is igazolják, hogy nem csak mi vagyunk ott keskeny 
utunkkal a széles utakon, hanem a széles utak is bejönnek a keskeny úton 
járók területére. 
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Széles út a szent város közepén

„…és kiálta a gyolcsba öltözött férfiúnak, akinek derekán íróeszköz vala: Menj át
a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik
sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak 
közepében” (Ez 9:4).

Isten népe életében bent, „a szent város közepében” nem csak úgy van jelen 
a kétféle csoport, hogy megvannak egymás mellett, hanem úgy, hogy az egyik 
felelősséget hordoz a másikért, rosszalja a bűnt. Ennek kifejezésmódja nem 
csak a sóhajtozás, hanem az őrálló feladatának nagyon fontos része: az intés, 
figyelmeztetés: annak elmondása, amit Isten üzen. Ez viszont nagyon sokszor
ellenállásba ütközik, mert akik nem akarják elfogadni az Úrtól jövő határozott 
figyelmeztetéseket, támadásokat indítanak Isten szolgái ellen. (Ez 33:6-9.)

„Jeruzsálem Krisztus gyülekezetét képviseli, és a hívőknek ez a két cso-
portja feltalálható lesz a gyülekezetben, amikor Isten elpecsételésének mun-
kája folyik.” (E.G. White. Test. 5. 210.)

„A gyülekezetben mindenkor két osztály létezett. Így volt ez hajdan az 
ószövetségben. Így volt az első keresztény gyülekezetben, és így van a mai 
gyülekezetben is. Ez a két csoport az Úr második eljöveteléig létezni fog a 
gyülekezetekben.” (F. M. Wilcox: Korai és késői eső) Tehát keskeny út és 
széles út a gyülekezetben!

„A gyülekezet tagjainak bűne az egész gyülekezet bűne is, ha a gyülekezet 
a maga teljességében el nem ítéli a bűnt, és nem igyekszik jó útra téríteni a 
vétkest. A gyülekezet tagjainak vétke a mi vétkünk is, a prédikátoroké és tiszt-
ségviselőké, ha lelkünket meg nem tisztítjuk azáltal, hogy állást foglalunk a 
bűnnel szemben. Vétkesek vagyunk Isten előtt, ha beengedjük a bűnt a gyü-
lekezetbe, és erélyesen nem tiltakozunk ellene. Isten őrként állít Sion falaira, 
hogy hangosan kiáltsuk, és meg nem szűnjünk figyelmeztetni, rámutatni nép-
ének gonoszságára és Jákob házának bűneire. Szeretettel és szánakozással, de 
ugyanakkor hűséggel és félelemmel hívjuk a hívőket megtérésre.” (U.o.)

„A gyülekezet felelős minden tagjáért, és ezzel a felelősséggel számolnia 
kell. A gyülekezet kötelessége, hogy azokat, akik a helyes útról letértek, figyel-
meztesse és a helyes útra visszatérítse.” (U.o.)
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Az egyházban megtalálható bűnök, ott helyben kezelendők. Nem szabad 
magukra hagyni a bűn áldozatait. Mindent meg kell tenni megmentésük érde-
kében. „Egyesek, akik az őr szerepét viselik, és arra hivatottak, hogy a népet 
figyelmeztessék a veszedelemre, őrhelyüket elhagyták és kényelmes életre tö-
rekszenek. Az ilyenek hűtlen őrök.” (E. G. White: Test. 2. 439.)

Az őrálló útja a keskeny út. A feladat teljesítése elől való kitérés súlyos 
következményeket von maga után: „A vérét a te kezedből kérem!” Ezt mondja 
az Úr. Az őrálló nem mondhatja azt, amit Káin mondott az Úr kérdésére válaszként: 
„avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfiának?” (1Móz 4:9).

„Az Úr utálja, ha valaki közömbös és hűtlen, amikor Isten ügye válság-
ba jut. Az egész világegyetem leírhatatlan érdeklődéssel figyeli a jó és rossz
közötti nagy küzdelem zárójeleneteit. Isten népe közeledik az örökkévalóság 
határához. Mi lehetne fontosabb számára, mint az, hogy hű legyen a menny 
Istenéhez?”

„Isten Illéshez, Nátánhoz és Keresztelő Jánoshoz hasonló emberekre vár 
– olyan emberekre, akik pontosan tolmácsolják üzenetét, tekintet nélkül a kö-
vetkezményekre; akik bátran megmondjákaz igazságot, még ha az mindenük 
feláldozásába is kerül.”

„Isten nem tud felhasználni olyan embereket, akik a veszély idején – ami-
kor erőre, bátorságra és minden befolyásra szükség van – félnek határozottan 
állást foglalni az igazság mellett. Olyan emberekre vár, akik becsületesen har-
colnak a hibák ellen, küzdenek a láthatatlan hatalmasságokkal szemben, a sötét-
ség erők és a gonoszság lelkei ellen. Ilyeneknek mondja majd ezeket a szavakat: 
’Jól vagyon, jó és hű szolgám.’” (E. G. White: Próféták és királyok 94. 92. old.)
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Széles és keskeny út a szívünk mélyén

„Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a 
bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; De 
látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és en-
gem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban” (Rm 7:21-23).

Két hatalom küzd bennünk. Szeretnénk a keskeny úton járni, de húz a 
mélység lefele, a széles útra. Mindkettő bennünk van. Pál apostol saját éle-
tében vívta ezt a súlyos harcot. Még nem vált el bennünk a két út teljesen 
egymástól. Mind a kettőn közlekedünk. Szeretnénk üdvözülni, de szeretnénk 
egy kicsit élvezni a széles út vélt gyönyöreit.

„A keresztény élete folytonos harc és küzdelem. A győzelmet azonban 
emberi erővel nem vívhatjuk ki, mert a harctér az emberi szív. A megvívan-
dó harc a legnagyobb, amit valaha az ember vívott, s abból áll, hogy saját 
énünket átadjuk Isten akaratának. Szívünket pedig Isten szeretete irányítsa. A 
test és vér kívánságából született régi természetünk nem örökölheti Istennek 
országát. El kell hagyni régi utjainkat, örökölt hajlamainkat és eddigi szoká-
sainkat.

Aki elhatározza, hogy belép ebbe a lelki országba, tapasztalni fogja, hogy 
felvonul ellene a fékeveszett természetnek minden ereje és szenvedélye, fel-
erősítve a sötétség birodalmának minden hatalmasságával.” (E. G. White: 
Menjetek be a szoros kapun.)

Nem csak azok vívják ezt a harcot, akik már döntöttek Krisztus mellett, és 
népéhez tartozóknak vallják magukat: „Sokan járnak a széles úton olyanok, 
akik nem megelégedettek, s menekülni szeretnének a bűn rabszolgaságából, 
és saját erejükből igyekenek bűnös szokásaik ellen küzdeni. Vágyakozva te-
kintenek a keskeny út és a szoros kapu felé, azonban önző élvezetek, a világ 
szeretése, büszkeség és szentségtelen becsvágy válaszfalat emelnek köztük és 
a Megváltó között.” (U.o.)
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Akik vállalták a keskeny utat

„Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Fáraó leánya fiának mond-
ják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig 
való gyönyörűségét” (Zsid 11:24-25).

Mózes életében három különösen nagy jelentőségű döntés volt. Az egyik, 
amikor otthagyta Egyiptom dicsőségét. Az egyiptomi agyonütése miatt, a 
királyi család egy tagjának – egy hercegnek – bizonyára nem kellett volna 
elmenekülnie, ha nem lettek volna már ismertek a lelkében formálódó érzé-
sei, vagy ha el tudta volna azokat leplezni. Akkor pedig, amikor az egyiptomi 
agyonütése miatt a helyzet magyarázatot várt volna, inkább választotta az 
emigrációt, majd „az Isten népével való együttnyomorgást”. 

A másik nagy döntése az volt, amikor az Úr a pusztában, a csipkebokor-
ból megszólítja, és a népétől való negyvenévi elszakadás után, távol tőlük, 
már családdal oldala mellett, vállalja a küldetést egy rabszolgasorsban szen-
vedő nép megszabadítása érdekében. Feladni a szabad életet egy bizonytalan, 
szigorú diplomáciai és vallási keretbe zárt küldetés érdekében, egy fegyelme-
zetlen, olykor megvadult nép élén: ez volt az ő keskeny útja.

A harmadik nagy döntést és a legnagyobb kísértést az jelenthette számára, 
amikor az Úr, az aranyborjú imádata miatt próbára tette szolgájának népe 
iránti elkötelezettségét. Egy halálra ítélt néppel vállalni a közösséget, a fényes 
isteni ígéret ellenében, több volt egyszerű szolidaritásnál. A pásztor keskeny 
útja: a nyáj. Vele együtt élni és halni, a széles út csábítása ellenére is. Hány, 
magát a nyáj pásztorának valló béres hagyja el ma, a rábízott nyájat, egy eg-
zisztenciálisan csábítóbb ajánlat elfogadásával. A nagyobb lehetőségek útja 
nagyon sokszor a krisztusi szolgálat tagadásává, vagyis széles úttá válik a saját 
érdekeit kereső ember számára.

A következő párbeszéd jelzi annak a helyzetnek drámai feszültségét, ami-
kor az Úr Mózest felmenti a további felelősséghordozás alól:

„Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony, keménynyakú nép. 
Azért hagy békét nekem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket. Téged 
azonban nagy néppép teszlek… Megtére azért Mózes az Úrhoz, és monda: Kérlek! Ez 
a nép nagy bűnt követett el mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd 
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meg bűnüket; ha pedig nem törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál” (2Móz 32:9-
10.31-32).

Mózes számára a keskeny utat, éppen a széles útra tért népe érdekében 
vállalt mentő szolgálata jelentette. Még akkor is, amikor az Úr már felmen-
tené ez alól a felelősséghordozás alól, ez a nagyszerű vezető, ez az erős jel-
lem, nem a saját kényelmét keresi; nem menekül ebből a kilátástalannak tűnő 
helyzetből, nem fordít hátat annak a elegy népnek, amely már eddig is annyi 
szomorúságot okozott neki, hanem vállalja velük a sorsközösséget.

Hasonló megnyilatkozást láthatunk Pál apostol részéről is, amikor rokonai 
üdvösségéről beszél: „Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a 
Krisztustól, az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint” (Rm 9:3).

Ezek nem csak igazi vezetői tulajdonságok, hanem annak a krisztusi lel-
kületnek megnyilatkozásai, amely képes lemondani saját kényelméről, és kész 
feláldozni akár életét is annak érdekében, hogy embereket az örökélet útjára 
segítsen. 

Ezekben a példákban a keskeny úton járók felelősségérzete és önfeláldo-
zó szeretete mutatkozik meg a széles úton járók iránt. Nem úgy járják saját 
keskeny útjukat, hogy magukra hagyják a veszélyben élőt, hanem úgy mint az, 
aki a tűzből menti a bajbajutottat, kockára téve saját testi épségét és életét.
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Erdélyi László: 
Nem tudjuk, mit is szeretnénk

„Mert nem beszédben áll az Isten országa, 
hanem erőben” (1Kor 4,20).

Krisztust visszaváró nép vagyunk,
akik minden nap így imádkozunk:

Urunk, jöjjön el a te országod,
várunk Téged, jöjj el mielőbb!
Mégis szeretnénk itt e földön

hosszabb távra berendezkedni,
biztonságosabb világban élni,
miközben arról prédikálunk,

hogy „a tenger és a hab zúgni fog
és az emberek elhalnak

a félelem miatt”.

Szeretnénk egy kicsit mindig
jobban, kényelmesebben,
kevesebb gonddal élni,

pedig a próféciákból tudjuk,
hogy elkerülhetetlenül

jön a nagy nyomorúság.

Szeretnénk, ha körülöttünk
egyre jobbak, emberibbek

volnának az emberek,
miközben azt hirdetjük,

 hogy a gonoszság megsokasodik
és a szeretet sokakban

meghidegül.

Szeretnénk magunknak stabil
anyagi biztonságérzetet,

az embereknek pedig
meggyőző erővel prédikáljuk:
„ne gyűjtsetek magatoknak

kincseket a földön,
ahol a rozsda és a moly megemészti,

és ahol a tolvajok kiássák és ellopják”.

Mindent tudunk, és mégis,
úgy cselekszünk,

mintha semmit sem tudnánk;
prédikálunk, és másképpen élünk.

Mi szeretnénk,
nagyon szeretnénk

luxusrepülővel
bejárni a világot,

és kedvezményes áron,
Easy Jet fapados járatával

a mennybe szállni.
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Amikor nincs többé átjárás a két út között

A két út végleges elválása akkor történik, amikor kimondatik a menny-
ben: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes 
ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is” 
(Jel 22:11).

Ezután nincs többé átjárás a két út között. Isten Szentlelke már nem mun-
kálkodik a bűnösökért. A kegyelem ideje lejárt. Mindenkinek volt lehetősége 
eldönteni, melyik úton kíván járni, és mi a célja. A széles úton járók ismét 
megvetéssel, ellenséges érzülettel, gyűlölettel tekintenek a keskeny úton hala-
dók felé. Azokról, akik rádöbbennek, hogy elveszítették az üdvösség lehető-
ségét, és szeretnének változtatni helyzetükön. Ámos próféta ezt írja:

„Igen, jönnek napok – mondja az Úr, az Isten –, amikor éhséget bocsátok a földre: 
éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására. 
Vándorolnak az egyik tengertől a másikig, kóborolnak északtól délig, keresik az Úr 
szavát, de nem találják” (Ám 8:11-12). (Kat. ford.)

Isten gyermekeinek a keskeny útja ma még ott van a világ nagy, széles 
útjain; ott, ahol embereknek szükségük van segítségre. Ott van, ahova Isten 
küld mások érdekében.  

A keskeny útnak a mennybe érő utolsó szakaszát így látja látomásában 
János apostol: 

„Ezek után láttam: Íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem 
tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt 
álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak… Ezek azok, akik a nagy 
nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében” (Jel 
7:9.14). (Új prot. ford.)

A történelem minden korszakának keskeny úton járt vándorai célba ér-
keztek. Egy új út nyílt meg előttük: „És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának 
hívatik; tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az” (Ézs 35:8).
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A széles út és a keskeny út
(Ismeretlen szerző műve, a kép a csepeli adventista imaházban látható)
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