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"A királyságnak ez az evangéliuma fog hirdettetni az egész világon bizonyságul minden 

népnek és akkor jön el a vég"   (Máté 24:14). 
 
Sok gyülekezetben megpróbálják ma Jézus visszajövetelének közelségét a jelekbıl 
olvasva meghatározni. Látunk ilyen jellemzı eseményeket, mint jeleket; például a zsidók 
visszatérése Izraelbe. Jézus második eljövetelének egyik legvilágosabb meghatározását 
mégis a fenti vers határozza meg. A vég csak azt követıen jön el, ha az evangélium egy 
bizonyságtevı élettel alátámasztva kerül kihirdetésre minden népnek. 
 
Jézus ebben a versben a “tanú” szóra ugyanazt a görög szót használja, mint a “bizonyság." 
Ez pontosan a következıt jelenti: "bizonyságtevı élettel való tanúskodás." Jézus a fenti 
igében nem csupán az evangélium kihírdetésérıl beszél, hanem egy bizonyságtevı 

élettel való tanúskodásról. Jézus azt mondja: az általunk kihírdetett evangélium csak 
akkor lesz eredményes, ha az az életünk mindennapjaiban bizonyítva kerül bemutatásra.  
 
Tekintettel arra, hogy az amerikai nemzetben evangéliumi gyülekezetek ezrei vannak, 
ezért azt gondolhatnánk, hogy ez egy erıs bizonyságtétel az evangéliumról. Sok 
gyülekezet azonban megalkudott az evangélium igazi üzenetét illetıen. Tény, hogy sok 
evangéliumi gyülekezetben az evangélium hírdetéseket nagyon kevés életbizonyság 
támasztja alá; vagyis Krisztus nem igazán Úr az emberek életében. Valójában nincsenek 
hiteles bizonyságtevık a városok és a nemzetek számára. 
 
Természetesen vannak kivételek. Egy baptista pásztorra gondolok, aki eltervezte, hogy 
egy óriási gyülekezetet épít fel. A gyülekezete gyorsan nıtt és elkezdte tanulmányozni a 
gyülekezet-növekedési mozgalmat. Ekkor összezavarodott az élete, elkezdett imádkozni 
és keresni az Urat. Nemsokára azonban feladta a nagy sokaságról szıtt álmát és saját 
életével elkezdett bizonyság lenni arra, amit hírdetett. 
 
A legutóbbi prédikációja alkalmával egy óriási képernyıt helyezett el a gyülekezettel 
szemben. A következıt mondta nekik: "Isten szelleme beszélt hozzám a gyülekezetben 
lévı bőnökrıl és ma minden szem meg fogja látni azokat!" 
 



Ezt követıen egyik bőnt a másik után vetítette ki a képernyıre: paráznaság, 
házasságtörés, alkoholizmus, droggal való visszaélés, pornográfia. Azt követıen elkezdte 
az igehirdetését:  
 
"Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy éppen most kezdjünk el egy nagy gyülekezetet 
építeni. Nekünk a Krisztusban megélt élet szentségét kell elıször helyreállítanunk, mielıtt 
bármi mást tennénk. Elıször meg kell élnünk az evangéliumot!"  
 
Ma Isten szelleme rendkívüli módon munkálkodik abban a gyülekezetben. Emberek 
sokasága jön az Úrhoz, rendezve az életüket, mert egy olyan evangéliumot hallanak, amit 
a hívık megélt bizonyságai támasztanak alá.  
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