Amilyen mértékkel mértek
(Faust Gyula)

Alapige: „És monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek,
olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok.” (Márk 4:24)
Krisztus Urunk hatalma, erkölcsi hatalom. Ő a testben soha nem mondta: „Meg kell
tenned!” Ilyen szabad az ádámi eredendő állapot. Ha Urunk bennünket megteremtő Istenként
megkövetelte volna az engedelmességet, akkor, mint rabszolgahajcsárnak, nem volna
tekintélye felettünk. És noha ő valóban Teremtőnk és Megváltónk, soha nem erőlteti az
engedelmességet. Teljesen szabadon hagyott. Olyan szabadon, hogy akár arcába is köphetünk,
ahogy ezt a kortársai meg is tették. Szabadságunk teljessége olyan, hogy megölhetjük Őt,
ahogy ez a kortársai által meg is történt. Teljes szabadságunk azonban, amely az Isten és
felebarátunk tökéletes gyűlöletének megvalósítását is jelenti, - ami sajnálatos módon
világunkban maga a történelem, - semmiben nem akadálya Urunk és Istenünk erkölcsi
uralmának és felettünk való teljhatalmának, sőt ellenkezőleg, az engedetlenség és Isten
gyilkosság nagy ütését használja fel diadalútként a maga számára, hogy azon a lényegünk
kibuggyanó forrásához eljutva az életünkké váljon, mi pedig az Ő életévé. Mindezt, irántunk
olthatatlanul lángoló szerelméből cselekedte. Ez az egy test titka, hódoljunk Szerzője előtt!
A hatás ellenhatás törvénye nem csak fizikai testek esetében érvényesül, hanem Isten
erkölcsi uralmának világában is. Ez a törvény kimondja, hogy amilyen erővel ütközik „A” test
„B” testtel, pontosan ugyan olyan erő hat vissza B testről A testre. Tény, hogy Krisztus Jézus,
az Istennek egyszülöttje általunk megöletett. Az evangélisták és a szemtanúk egyet akartak, a
lehető legközelebb vinni bennünket az élő Istennel való összeütközéshez, ahhoz a nagy
összecsapáshoz, ami ott a keresztfán történt. Tudnunk, éreznünk és értenünk kell, hogy
Istengyűlöletünkkel hogyan ütköztünk bele az örökkévaló Kősziklába, tapasztalnunk és
ismernünk kell, hogy az Örökkévaló miként nyelte el magában minden lázadásunk ütéseit és
hogyan hatott vissza reánk ugyan akkora erővel, hogy a halálával a halálba vigyen, de
feltámadásának erejével újjá is teremtsen. Mert egészen egyszerűen ez történt, amikor Jézus
Krisztus így szólt: „Elvégeztetett!”
Isten öröktől fogva való bölcsessége, irgalma és szeretetének hatalma cselekedte azt,
hogy ős lázadásunk, mely Istengyilkosság a váltság által, ne csak az első, hanem az új
teremtés szerves része is legyen. Isten erkölcsi uralma minden Ádám magjából való ember
szívéhez a váltság útján jutott el, az első Ábeltől kezdve az utolsóig. Erkölcsi uralom ez, amit

örökön örökké dicsőítünk: „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt;
mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek” (Jel 4:11).
A Krisztusból reánk visszaható erő mindent magával ragad!1Vegyük végre
komolyan, hogy Krisztus Mindenható és neki adatott minden hatalom mennyen és földön.
Ebből az következik, hogy minden, ami történik mennyen és földön Krisztus által történik, a
Tőle és Belőle felénk és belénk áradó ereje által. Ez nem jelent kevesebbet annál, hogy
egyetlen nagy reánk visszaható erőnek hatalmában közrezárva vonzódunk, de nem ám
véletlenszerűen, hanem a mindeneket ujjá teremtő Atya Isten rendszerező szent akarata
szerint.
Milyen szabadságunk van, - kérdezzük – az ős lázadás és Istengyilkosság után? A
Krisztus erejével közrezárt és Isten örök akarata szerint egyre inkább az ő szent célja felé
sodródó, vonzódó „szabadságunk”. Ébredj fel Jézus ellen rúgva kapálózó2 ember!
Egyetlen lehetőségünk van, az, hogy végre áttörje eredendő szabadságunk erődített
sziklafalát a Kősziklából a szívünk közepéig reánk visszaható megváltó és újjáteremtő Szó.
Ez most szelíd3 szellő halk hangján szól, hogy mint kegyetlen fejedelmet kiengeszteljen,4 és
megbékéltessen5 Istennel. Minden embernél nyomorultabb vagyok, ha csak annyira érinti meg
lényem forrását Isten szerelme, amennyire én tudom szeretni Őt!6 Nekem ez nem elég! Nem
elégszem meg kevesebbel, mint Krisztus hitével és szeretetével! Mivel hallottalak Uram adj
ráadást,7 hogy jobban tudjak szeretni! Uram segíts! Ámen.
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És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ján 12:32
És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz néked az ösztön
ellen rúgódoznod. Apcs 9:5
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1Kir 19:12; Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat
szelíden vezeti. Ézs 40:11
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Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Péld 25:15
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Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a
békéltetés szolgálatát; Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem
tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben,
mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 2Kor 5:18-21
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Minekokáért mondom néked: Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek pedig kevés
bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Luk 7:47
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„(...) sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok.” Márk 4:24
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