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A Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is.
Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel
népéből,  Benjamin törzséből származom, héber a héberek közül,  törvény szempontjából farizeus, buzgóság
szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. Ellenben
azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus,
az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy
Krisztust  megnyerjem.  Hogy kitűnjék rólam őáltala:  nincsen saját  igazságom a törvény alapján,  hanem a
Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján…” (Filippi 3:3-9)

Mi az, amit Pál apostol  kárnak és szemétnek ítél Jézus Krisztus páratlan gazdagságáért a damaszkuszi út előtti
életére  nézve?  Egy  korábbi  vallástalan,  feslett  életet?  Szó  sincs  róla.  Hanem  korábbi  vakbuzgó  zsidó  farizeusi
vallásosságát, teljesítmény központú gondolkodását üdvössége dolgában. Ha a korábbi zsidó vallásos teljesítményén
múlna az ő örök sorsa, senki le nem körözhetné. Sorolhatná az „érdemeit”, amelyekben korábban bizakodott:
Származása szerint Izráel nemzetségéből, a Benjámin törzséből való. Nyolcadnapon körülmetélték a Törvény szerint,
tehát  eredeti,  született izraelita,  nem  valamikor  később  keveredett  valahogyan  népe  közösségébe.  A  farizeus
irányzathoz tartozott, amely különös buzgósággal tartotta és követelte meg a Törvényt az utolsó betűig. Gamelielnek
volt a tanítványa, a századokra kimagasló nagy tanítónak. Senki olyan aprólékos gonddal nem tartotta be a Törvényt,
mint ő. És senki olyan lobogó gyűlölettel nem üldözte Krisztus gyülekezetét, mint ő. Népe és vallásos közössége
kimagasló igazodási pontjaként határozta meg önmagát – a Názáreti Jézussal és követőivel szemben. Ha tehát valaki
bizakodhatott önmagában és a saját vallásosságában, az ő volt. 

És akkor jött a fordulat. 
A testben bizakodást felcserélte a Krisztusban bizakodással.  Ami nyereség volt neki korábban, azt most Krisztushoz
képest kárnak és szemétnek ítéli, még akkor is, ha az nem más, mint az ő korábbi halott vallásossága. Mi indokolhat
ekkora fordulatot? Hogy ettől kezdve az általa halálra üldözött Krisztus – a nyereség? Ennek az okát ő hit által való
megigazulásnak nevezi:  „nincsen  saját  igazságom a  törvény  alapján,  hanem a  Krisztusba  vetett  hit  által  van
igazságom Istentől a hit alapján…” Isten igazságának – amely szerint  a bűn zsoldja a halál – Jézus Krisztus tett
eleget helyette, érette és miatta. És Jézus ezt az ő igazságát neki tulajdonította Isten előtt. Ezért ragyoghat évezredeken
át a győzelmes bizonyságtétel a Római levélben: „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a
Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál
törvényétől.” Ez a győzelmes evangélium ragyog fel majd újra a Reformációban, és lesz a nyomán újra a számunkra
Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet. Onann jövet újra valljuk: sola gratia = egyedül kegyelemből, sola fide =
egyedül  hit  által,  sola Scriptura = egyedűl a Szentírás bizonyságtétele  alapján,  solus  Christus = egyedül  Jézus
Krisztus által van üdvösségünk! Soli Deo Gloria! = Egyedül Istené a dicsőség!

Legyen az ének imádságunk és megújult vallástételünk:

Aki értem megnyíltál, Rejts el, ó, örök kőszál!
Az a bűn s a drága vér, Melyet ontál a bűnér',
Gyógyír légyen lelkemnek, Bűntől s vádtól mentsen meg!

Törvényednek eleget Bűnös ember nem tehet;
Buzgóságom égne bár, S folyna könnyem, mint az ár:
Elégtételt az nem ad, Csak te válthatsz meg magad.

Jövök, semmit nem hozva, Keresztedbe fogózva,
Meztelen, hogy felruházz, Árván, bízva, hogy megszánsz;
Nem hagy a bűn pihenést: Mosd le, ó, mert megemészt!

Ha bevégzem életem, És lezárul már szemem,
Ismeretlen bár az út, Hozzád lelkem mennybe jut:
Aki értem megnyíltál, Rejts el, ó, örök kőszál!


