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„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a
világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért
gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az Uránál.
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De
mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem
szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az
én Atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna
bűnük, most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. De be kell teljesednie annak
az igének, amely meg van írva az ő törvényükben: Gyűlölnek engem ok nélkül.” (János 15:18-25)

Jézus  a  megelőző  igékben  a  tanítványok  elé  tárta  szeretetének  bizonyítékait.  Megígérte  nekik,  hogy  minősített
kapcsolatban  marad  velük  a  Pártfogó  elküldésével.  Barátainak  nevezte  őket.  A  tanítványok  azt  hihették,  hogy
hamarosan  megnyerik  az  egész  világot  Krisztus  számára.  Mai  igénkben  viszont  felkészíti  őket  a  rájuk  zúduló
üldöztetésekre. Úgy beszél nekik eről, mint a tanítványi léttel együttjáró természetes jelenségről. „Ne csodálkozzatok,
restvéreim, ha gyűlöl titeket a világ” – írja a levelében is. (1János 3:13) A tanítványok életében és az elkövetkező
évszázodakban aztán rendre megmutatkozott, hogy ha Krisztus népe valóban más, mint a világ vagy az elvilágiasodott
hivatalos egyház, valóban üldözést kell elszenvednie. Igénkben maga Jézus látja ezekben az üldöztetés okait:  mivel
nem e világból valók vagytok,  hanem én választottalak ki titeket:  ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak az én
nevemért.

A pusztán vallásoskodókat  soha sem gyűlölte a  világ,  csak azokat,  akik egyek voltak Jézussal,  akit  a  világ nem
fogadott be. Azt, aki igazodik ehhez a világhoz, osztozik örömeiben, alapelveinek megfelelően él, még akkor sem
közösítik  ki,  vagy üldözik,  ha  keresztyénnek  vallja  magát.  A  világ  szereti  azt,  ami  az  övé.  De  bizonyítsa  csak
valakinek az élete az elhívását és a kiválasztását, azt, hogy ő  „nem e világból való”, mint ahogyan Krisztusa sem
ebből a vilgból való volt (mindig kevesen voltak ilyenek), meg fognak ismerni valamit abból, mit jelent „részesülni az
ő szenvedéseiben” (Filippi 3:10), és hogy  „mindazok is,  akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni
fognak.” (2Timóteus 3:12) 

Emlékszem a gyermekkorom múltszázadközepi megriasztott,  szétkergetett kis falusi gyülekezetére, amikor a helyi
funkcionárius szavára egy politikai ünnepen nem tűzték ki az imaházra a nemzeti zászló mellé a vörös zászlót is.
Összebújva imdkozott a kis gyülekezet egy sötét szobában bűnbánattal:  az üldöztetésben bűneik büntetését látták.
Életre szóló élményem amint akkor, az egyszerű presbiter Édesapám a gyertyalángnál felolvasta a világosságot gyújtó
igét: „Nem ítélet esik rajtunk, hanem kiváltság!” „Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a
mennyeknek  országa.  Boldogok  vagytok,  ha  szidalmaznak  és  háborgatnak  titeket  és  minden  gonosz  hazugságot
mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így
háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.” (Mt5:10-12) Hányszor éreztem az azóta eltelt 60-70 évben, hogy
nem tudok egy ilyen örökségnek hűséggel és teljes szívvel megfelelni! Nem is volt velem túl sok gondja a világnak… 

Buzdítsanak imádságra, adjanak erőt az ének szavai:

Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Ha rád zúdul vad ellened, 
Hogy végképp öszszetörjön; 
Bár elpusztításodra tör, Gond, kételkedés mit gyötör? 
Nem lesz ez így örökkön! 
Bízzál: ügyed az Istené, Népét ő el nem ejtené: 
Ő áll majd boszszút érted; 
Ő állít Gedeont melléd, Általa harcodban megvéd, 
Szent igéjét és téged.

Él az Úr, áll ígérete: Ördög s világ minden csele 
Megszégyenül mi rajtunk! 
Vélünk az Úr, mi ő vele, Végtelen az ő ereje: 
Győzelmet kell aratnunk. 
Krisztusunk, segélj, el ne hagyj, Pártfogónk végig te maradj: 
Oltalmazz neved által, 
Hogy, mint hű nyájad, te neked Zenghessünk dícséreteket 
Víg, boldog hál'adással!


