
Egyház 

 

 Ezen a héten az egyházért fogunk imádkozni. Rögtön az elején tisztázni való, hogy Krisztus 

teste és a fizikailag létező egyház nem egy és ugyanaz. Krisztus testébe vagy nyájába tartoznak azok, 

akik élő kapcsolatban vannak Jézussal és követik őt. A fizikai egyházban viszont olyanok is jelen 

vannak, akik nem első sorban Jézus miatt vesznek részt felekezetük ténykedéseiben. Nem a mi 

dolgunk az ezzel kapcsolatos ítélethozatal, de jó tudni róla. 

 A helyzet viszont azt a furcsaságot eredményezte az elmúlt kétezer évben, hogy az egyes 

felekezetek szerkezeti felépítése, műkődési gyakorlata akár durván eldeformálódott, elhajlott az 

egészséges Jézusi állapottól, a jó Isteni tervtől, mégis ezeknek a felekezeteknek a tagjai között is 

léteztek és léteznek Istennek olyan szolgái, akik Krisztus testének tagjai. 

 Ennyi talán elég is ahhoz, hogy rájöjjünk, nem ember által átlátható, felmérhető helyzettel 

van dolgunk, akkor amikor a rendrakáson jár az eszünk. Bár a búza és a konkoly példázata nem az 

egyházról, hanem a végidők állapotáról, eseményeiről szól, annyi azért mégis tanulságos lehet belőle 

az egyházzal kapcsolatban, hogy a konkollyal együtt rendkívül könnyű kihúzni a búza sarjakat is. 

Tehát muszáj megbíznunk abban, hogy Isten egészségessé, éppé fogja alakítani nyáját Jézus 

visszajövetelének idejére. Ez az a biztos pont a Biblia kijelentéseiből, ami reménnyel kell, hogy 

eltöltse a szívünket: Igen, bármennyi elhajlás, bűn vagy tévút van ma még az egyház környezetében, 

Jézus visszajövetelének idejére minden a helyére, helyreállításra kerül. 

 Ebben a folyamatban két imacélt szeretnék megjelölni, melyek szerintem sarokpontjai a 

helyreállásnak. Az első imacél az, hogy az egyház (jelentsen ez bármit is) forduljon egyszerű, tiszta 

szívvel Jézushoz. A Jézussal való kapcsolat elmélyítése szinte automatikusan eredményezi az 

eldeformálódott részek regenerálódását, a zavaros szokások elhagyását, a helyes igeértelmezést. 

 A második imacélnak pedig azt jelölném meg, hogy az egyház minden felekezete alakítsa ki 

azt az egyszerű, tiszta igeértelmezést, mely az evangéliumi minimum szellemében fogan és kerüli az 

emberi tovább okoskodásokat, manipulációkat.  

 Nyilván még sokféle szempontról lenne érdemes szót ejteni, de az általam felvetett kettő 

imacél, gyakorlatilag magában foglalja a legtöbb problémás egyházi jelenség ügyét. 

 Tehát imádkozzunk az Egyház gyógyulásáért, hogy kerüljön minden az Isten által tervezett 

helyére. 


