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Ezért várom és remélem, hogy semmiben nem fogok szégyent vallani, hanem, mint mindenkor, úgy most is,
Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az
élet Krisztus, a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra,
akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom: Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni, és a Krisztussal lenni,
mert  ez  sokkal  jobb  mindennél,  de  miattatok  nagyobb  szükség  van  arra,  hogy  életben  maradjak.  Erről
meggyőződve  tudom  is,  hogy  életben  maradok,  és  együtt  maradok  mindnyájatokkal,  a  hitben  való
növekedésetekre és örömötökre; így még inkább dicsekedtek majd velem, Krisztus Jézusban, amikor ismét
megjelenek nálatok. (Filippi 1:19-26)

Láttuk, hogy Pálnak nem a saját személyes érdekei és sikerei fontosabbak, hanem az Evangélium ügye. Akkor is, ha
az Ige más hirdetői nem viselkednek vele korrektül és becsületesen. Még akkor is, ha börtönt kell elszenvednie az
Evangélium hirdetéséért. Talán akkor szeppen majd meg – gondoljuk – amikor kifejezetten élet és halál kérdésévé
válik az ügy, hiszen a saját élete mindenkinek a legdrágább. Most ehhez a választóvonalhoz érkezett, és itt is ugyanaz
a szempontja: akár élete, akár halála hogyan szolgálja az evangélium ügyét és a gyülekezet további lelki épülését. Az a
bizonyosság és békesség tölti be, hogy akár élete, akár halála révén őreá magára csakis jó származhat:  neki az élet:
Krisztus,  a  meghalás:  nyereség.  Egyetlen  esengő várása  és  reménysége van:  hogy meg ne szégyenüljön,  hanem
tündököljön – a  Krisztus  dicsősége.  Ha  élete  által,  akkor  azzal,  ha  halála  által,  akkor  azzal.  Ő maga,  öregen és
fáradtan, el sem tudja dönteni, melyiket kívánja. A legjobb lenne már Krisztussal lenni a teljes dicsőségben, de ha
szükségesebb ebben a testben maradnia még a gyülekezetért, arra is készen áll.

Micsoda pillanatok ezek az örökkévalóság kapujában! 
Ezekben a nagyszerű pillanatokban nyer értelmet az ige:  „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét
hirdették  néktek:  Figyeljetek  életük  végére,  és  kövessétek  hitüket. (Zsidók  13:7)  Az  elmúlt  évtizedeim  igazán
megrendítő, nagy lelki meggazdagodást adó órái voltak, amelyeket ama boldogok halálos ágyánál töltöttem, akik az
Úrban haltak meg.  Mert  már előtte  az Úrban éltek.  Megláttam mellettük:  – lehet  egy egész életen át  imitálni  a
keresztyén  életet,  de  ott,  a  végső  órán  minden  az,  ami:  színről  színre.  Pál  is  azért  beszél  ilyen  bensőséges
természetességgel életről és halálról, mert nincs számára e kettő között szakadék. Átíveli a kettőt innen és túl annak a
drága kifejezésnek a titka és valósága, amelyet a leveleiben annyiszor leírt – „Az Úrban.” – már itt, és odaát. Mindent
tudott,  amit  erről  az  áldott  folytonosságról  tudni  lehet  és  kell,  amikor  leírta:  „Mert  közülünk  senki  sem  él
önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róma 14:7-9)

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,
El ne tántorodjék tőled életem.
Félelem, ha bánt vagy nyereség kísért,
Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.

Ha e világ bája engem hívogat,
Nagy csalárdul kínál hitványságokat:
Szemem elé állítsd szenvedésidet,
Vérrel koronázott, szent keresztedet.

Tisztogass bár bajjal olykor engemet:
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
Bár e test erőtlen: te oltárodon
Keserű pohárral, hittel áldozom.

Ha halálra válik testem egykoron:
Ragyogjon fel lelked e hitvány poron,
Ama végső harcon rád bízom magam:
Örök hajlékodba fogadj be, Uram!


