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(Kálvin János: A Filippibeliekhez írt levél magyarázata, - ford. Dr. Nagy Sándor Béla; - Kálvin Kiadó, 1992.)

Fil 3,7-8
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. 

7. Azt ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért.  Arról beszél az apostol, ami neki nyereségnek számított, mielőtt megismerte Krisztust. A Krisztus felől való tudatlanság ugyanis már önmagában véve elegendő ok arra, hogy hamis önbizalom támadjon bennünk.  Ha tehát azt látjuk, hogy valaki helytelenül vélekedik saját lelki értékei felől, s ezért gőg és elbizakodottság lakozik benne, biztosra vehetjük, hogy nem ismeri Krisztust.   Ezzel ellentétben: ahol Krisztus fényessége ragyog, azonnal szertefoszlik mindaz, ami azelőtt hamis ragyogással elkápráztatta szemeinket, vagy legalábbis nem törődünk vele.  Mindaz, ami nyereség volt Pál apostol számára, vagy amit nyereségnek gondolt és megcsalta őt, egyszerre kárnak tűnt fel előtte, amikor megvakult a damaszkuszi úton, vagy még inkább: amikor megvilágosodtak szemei.    
De miért ítélte mindezt kárnak? Azért, mert megakadályozta őt a Krisztushoz való közeledésben. Van-e károsabb dolog, mint az, ami akadálya annak, hogy mi Krisztushoz közeledjünk?     
Pál itt elsősorban saját önigazságáról beszél. Krisztus ugyanis csak úgy fogad el minket, ha teljesen megüresítjük magunkat a saját igazságunktól. Az apostol tehát felismerte, hogy semmi sem volt károsabb számára, mint a saját önigazsága, mert ezért vetette el Krisztust.
8. Sőt most is kárnak ítélek mindent... Azt jelenti ez, hogy az apostol állhatatosan kitart vélekedése mellett. Gyakran megtörténik ugyanis, hogy elragadtatva fogadunk bizonyos új felismeréseket, s ezekért minden mást elfelejtünk, de később mindezt megbánjuk. Pál azonban – miután kijelentette, hogy mindent el akar távolítani életéből, ami őt megakadályozza Krisztus követésében – ehhez még hozzáteszi, hogy megmarad ezután is ebben a szándékában.
Krisztus Jézus, az én Uram páratlan nagyságáért... Dicsőíti az Evangéliumot minden más vélekedéssel szemben, amelyek csalódást okoznak nekünk, mert sok olyan dolog van, ami kiválónak látszik, de a Krisztus megismerése felülmúlja mindezeket tökéletessége és nagysága által, s vele szemben minden más csak megvetésre méltó lehet.     
Ami pedig azt illeti, hogy Pál Krisztust Urának nevezi, ezzel szenvedélyes ragaszkodását akarja kifejezni.
Őérte kárba veszni hagytam... Ezzel többet mond, mint megelőzőleg, de – legalábbis világosabban fejezi ki magát.
Az apostol vallomása arra emlékeztet, akik tengeren utaznak;  amikor pedig azt látják, hogy hajójuk veszedelembe került, mindent a vízbe dobnak, hogy tehermentesítsék a hajót, s ők maguk épségben és egészségben juthassanak a kikötőbe.   Pál apostol tehát annyira szerette Krisztust, hogy érette hajlandó volt mindentől megfosztani magát.
Itt felvetődik az a kérdés, hogy egyáltalán szükséges-e lemondani a vagyonról, a tisztességről, származunk nemességéről, sőt a  földi igazságról azért, hogy részesei lehessünk Krisztusnak? Hiszen mindezek Isten ajándékai, s önmagukban nem megvetendőek. Erre azt felelem, hogy Pál apostol itt inkább a dolgok minőségéről beszél, mintsem azok lényegéről.   Nagyon igaz, hogy a Mennyek Országa hasonlatos a drága gyöngyhöz, amelynek megszerzéséért érdemes mindent eladni amink csak van (Mt 13,46), de különbség van a dolgok lényege és minősége között.   
Pál apostolnak nem volt szüksége megtagadni nemzettségét, Ábrahámtól való származását, nem kellett magát elidegeníteni azért, hogy keresztyénné lehessen; ámde szüksége volt arra, hogy megtagadja a saját fajtájában való bizakodást. Nem volt szükség arra, hogy tisztasága szemérmetlenséggé, józansága féktelenséggé, méltósága és tisztessége kicsapongássá változzék, hanem véglegesen meg kellett szabadulnia saját önigazságának minden hamis biztonságától.
Nekünk arra van szükségünk, hogy harcoljunk a hit igazságának olyan értelmezése ellen, amit a szofisták tulajdonítanak neki, hogy ti. az emberek a cselekedetek által igazulnak meg. Pál ettől megszabadult: nem a cselekedetektől, hanem az ezekben vetett hamis bizakodástól, amely ennek előtte őt elbizakodottá tette.  
Ha nem ragaszkodunk a vagyonhoz, és a tisztességhez, hajlandók leszünk ezekről le is mondani, amikor ezt Isten így kívánja tőlünk, és ennek így is kell lennie. Nem az a szükséges, hogy szegény légy azért, hogy keresztyénné lehess. Ez nagyon egyszerű volna. Ámde ha az Úrnak így tetszik, készen kell lenned eltűrni a szegénységet.   
Végül is arról van szó, hogy a keresztyéneknek Krisztuson kívül nem lehet semmije... Krisztuson kívül: ez mindazt jelenti, ami megakadályoz minket abban, hogy Krisztus legyen a mi dicsőségünk, és hogy Ő uralkodjék teljesen bennünk. 
...És szemétnek ítélek mindent. Itt az apostol jelentékenyen kibővíti – még pedig nemcsak szavakban, hanem valóságosan – mindazt, amit előzőleg mondott.   Azok ugyanis, akik a tengerbe vetik áruikat és más egyebeket is azért, hogy önmagukat megmentsék, ez nem azért teszik, mert megvetik ezeket a dolgokat, hanem azért, mert jobban szeretnének élni szegényen és nyomorultan, mint a vízbe fulladni vagyonukkal együtt, amit így elveszítenek, de sajnálkozva és sóhajtozva, és amikor megmenekülnek, siratják azt, amit elvesztettek. Ezzel ellentétben Pál apostol nemcsak azt mondja, hogy mindent odaveszni hagyott, amit ezelőtt nagyon értékesnek tartott, hanem azt is kijelenti, hogy mindez számára nem más, mint szemét, amely csak megvetést érdemel. 
A görög szövegben használt „szemét” szót Chrysostomus „szalmá”-nak fordítja. A nyelvészek pedig azt mondják, hogy ez a szó olyan valamit jelent, amit a kutyáknak szoktunk odadobni. (Kálvin „ganaj”-nak fordítja.) Bizonyára joggal, mert mindaz, ami ellenkezik Krisztussal, beszennyez minket, és utálatos Isten előtt.   Jogosan azért is, mert nekünk meg kell vetnünk mindazt, ami nem egyéb, mint hiú képzelődés.
Hogy a Krisztust megnyerjem...  Az apostol itt arra hívja fel a figyelmet, hogy Krisztust csak úgy nyerhetjük meg, ha érette mindent veszni hagyunk. Ő ugyanis azt akarja, hogy minket egyedül az ő kegyelme töltsön meg gazdagsággal, mert Ő akar lenni a mi egyedüli boldogságunk.     A fentiekben éppen arról van szó, miképpen kell vállalnunk minden veszteséget azért, hogy semmi el ne tántorítson minket a Krisztusban való hittől.  Ha Pál apostol – ez a feddhetetlen életű ember – minden nehézség nélkül kárnak és szemétnek tudta ítélni minden földi értékét, mit mondanak majd a mai farizeusok, akik ámbár telve vannak mindenféle gonoszsággal, mindamellett nem szégyellik saját érdemeiket emlegetni Krisztussal szemben?!
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 „Krisztus Jézusban dicsekedünk” 

Jézus, égi fényem, 
jó és hű Vezér,
Kőszirt vagy Te nékem, 
bármi próba ér. 
Manna vagy, mely éltet, 
víz, mely enyhet ad;
Véled célba érek, 
Mindenem Te vagy. 

Elhagy bátorságom, 
elfogy az erőm,
Megtagad barátom, 
nincsen segítőm.
Nélküled az éltem 
árva, bús marad,
Békém, reménységem, 
Mindenem te vagy!

Vándorutam vége 
már közel, tudom,
Áhítattal, csendben 
várlak, Jézusom.
Hogyha hív a kürtszó, 
mennybe fölragadj! 
Ott is ezt kiáltom: 
Mindenem te vagy!
németből fordította Gergely Pál
(A hit hangjai, 352)

Jézus: ez a legszebb név, 
Szebb ez minden földi névnél. 
Üdvöt rejtő, csendes rév, 
Sehol nincsen drágább ennél.
Nagy voltához semmi név 
Nem hasonlít, bármily szép.

Jézus világ üdve lett, 
A bűnsebre Ő ad gyógyírt. 
Jézus neve győzi meg 
Lelkünk ádáz támadóit. 
Hogyha Jézus van velünk, 
Minden harcot megnyerünk!

Jézus, legfőbb drága kincs 
Itt e földön s fenn az égben. 
Vigaszt adóbb Nála nincs, 
Nem kell többé sírnom, félnem!
Neve minden név felett 
Ékességem, kincsem lett. 
J. Scheffler
   (Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv, 158. A hit hangjai, 350)

„amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem”

A Krisztusért kár és szemét 
A földi kincs, a fény, 
Őérte tűrök szenvedést, 
Ebben dicsekszem én.

Élek, de már többé nem én, 
Mert bennem Krisztus él. 
Az észnek bár csodás e tény, 
A hitnek üdvöt ér. 

A Bárány értem áldozott, 
Az átok zord hegyén, 
Bűnömtől vére megmosott, 
Hogy üdvöt nyerjek én.
 
Ha Krisztusé volt életem, 
És Benne nyugszom el, 
Testem, bár sír mélyén pihen, 
Majd fényben támad fel.
 Ph. Fr. Hiller
 (Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv, 347. A hit hangjai, 27)

Mindenről lemondok Érted, 
Jézusom, követlek Téged. 
Földiek helyébe, hogyha kérem, 
Lelki kincset osztogatsz Te nékem. 
Mindenről lemondok Érted, Jézusom. 

Még ha szenvedek is Érted, 
Jézusom, követlek Téged. 
Nagy kegyelmed bűnöm megbocsátja, 
Lelkem üdvét csak Tebenned látja, 
Még ha szenvedek is Érted, Jézusom. 

Ó, ha meghalok is Érted, 
Jézusom, követlek Téged. 
Jól tudom, hogy itt minden csak álom, 
Életem Tenálad megtalálom, 
Még ha meghalok is Érted, Jézusom. 
Kőrösi Béla
(A hit hangjai, 512)

„Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága”

Én ismerem Jézust; 
az Atya küldte Őt, 
Ki szeretettől hajtva 
értem nyomorba jött. 

Bár Őt megbántottam 
oly sokszor, oly nagyon, 
Ő hozzám mégis mindig 
kegyelemmel hajolt.

Ha látta, hogy bántott 
a bűn, amit tettem, 
Ő nyomban megbocsátott, 
megvigasztalt engem.

Most éltem egészen 
Őnéki szentelem, 
Az örök üdvösséget 
Ő adja meg nekem.
 (Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv, 148. A hit hangjai, 195)

Míg Jézust nem ismertem
nehéz volt a szívem,
nem leltem segítséget 
s örömet semmiben.
De őt hogy megtaláltam, 
elmúlt minden bajom, 
úgy énekel a szívem, 
úgy zeng folyvást dalom! 
Úgy énekel a szívem, 
ragyog minden napom! 
Boldog vagyok, mert Jézust majd 
ott fenn megláthatom! 

Mióta megtalált Ő, 
kétség már nem gyötör, 
szabaddá lett a lelkem, 
s nem félek semmitől. 
Az utam sem sötét már, 
fényes lesz ezután, 
hisz fölkelt a dicső nap 
ott fent a Golgotán!  

Folyvást előre nézek, 
ott vár dicső hazám, 
igazság koronája, 
bíbor ruha reám. 
Vágyón siet a lelkem 
a gyöngykapu felé 
s az üdvözült sereggel 
Isten trónja elé.
ford. Vargha Gyuláné  
 (Hallelujah!, 135)

Hű Jézusom kezébe 
teszem le életem. 
Ő életem vezére, 
s hazámba érkezem. 
A keskeny úton járok, 
közel van Ő hozzám, 
magasból vet világot 
az Ő keresztje rám. 

Ha nem tudom előre, 
hogy Jézus mit kíván, 
várok szemébe nézve, 
s szívem nyugodt, vidám. 
Mily boldog, édes érzet: 
Úr Ő éltem fölött. 
Szívem nem ismer kényszert, 
önként szolgálom Őt. 

Ha szenvedés, baj érne, 
s az utam is sötét, 
Az Úr keresztje fénye 
annál dicsőbben ég. 
Tudom, hogy még dicsőbb fény 
ragyog majd énreám, 
ha majd a mennybe érvén 
belépek ajtaján.
Vargha Gyuláné
 (Baptista Gyülekezti Énekeskönyv, 336. A hit hangjai, 297)


„a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem”


Igazgyöngy 
( Mt 13,45-46.) 

Nagyértékű gyöngyre lel a kalmár.
Hogy megvegye: eladja mindenét.
Száz talmi lim-lom lépre ne csaljon,
mikor valódi kincs ragyog feléd!
                 Siklós József

550. ének (A hit hangjai)
Nekem többet ér Jézus, mint ezüst, arany,
Nekem többet ér Ő, mintha sok pénzem van.
Nekem többet ér Jézus, mint szép lakás, 
Nekem többet ér kezén a forradás, 
Refrén:
Mint uralkodni minden nép felett,
Lenni rettegett király!
Nekem többet ér Jézus, mint bármi más, 
Amit nyújthat a világ.
2. Nekem többet ér Jézus, mint rivaldafény,
Nekem többet ér Ő, mint a népszerűség.
Nekem többet ér, Jézus, hogy hű legyek, 
Nekem többet ér hirdetni szent Neved, Refr.
3. Nekem tündöklőbb Jézus, mint fehér virág,
Nekem édesebb Ő, mint a méz, vagy nektár. 
Nekem Ő az, kit lelkem úgy éhezett,
Nekem többet ér Jézus, mert Ő vezet, Refr.

Egykor oly kedves dolgok, tűnjetek! 
Bár e föld rajong és küzd értetek…
Ami értékes, drága volt nékem,
Krisztusért mind kárnak ítélem.
Benned élni, Jézus, olyan jó, 
Ennél nincs nagyobb áldás…
Te vagy már mindenem, 
Új erőm és énekem, 
Érted ég szívem, Uram.

Jó Atyám, vágylak jobban ismerni,
Fiaddal mindenben eggyé lenni:
Vele haljak meg régi éltemnek,
Hogy majd újat Benne élhessek!

Jézus, úgy vágyom lépted követni,
Drága Igéd mindig jól érteni;
Napi áldásod hittel átvenni,
Jelenlétedben megújulni!
Graham Kendrick
(A hit hangjai, 162)

„van igazságom a Krisztusban való hit által”

Aki értem megnyíltál, 
Rejts el, ó, örök Kőszál!
Az a víz s a drága vér, 
Melyet ontál bűnömér’;
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 fogódzva. 
Meztelen, hogy felruházz, 
Árván, bízva, hogy megszánsz;
Bűnöm nem hagy pihenést; 
Mosd le, ó, mert megemészt!
Ha bevégzem életem, 

És lezárul már szemem: 
Ismeretlen bár az út, 
Lelkem Hozzád mennybe jut, 
Aki értem megnyíltál, 
Rejts el, ó, örök Kőszál! 
(Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv ,233. A hit hangjai, 25)


Az örök Sziklán áll hitem: 
Mit érettem tett Istenem; 
Más mind eloszlik, mint a hab, 
De Krisztus mindig szirt marad. 
Ki bizodalmat Benne vet, 
Az nem fövényre épített!

Szent arca most még elfödött, 
De hitszememmel látom Őt. 
Ha vihar tépné házamat, 
E Szikla biztos, szent alap.

A frigykötés, a drága vér 
Megóv, ha jő bármi veszély, 
És hogyha minden szertehull, 
E Kőszirt áll, el nem mozdul.

Ha zengnek égi trombiták, 
És Krisztus eljön, mint Király, 
Majd igazsága lesz nekem 
Díszöltönyöm és ékszerem. 
Edward Moote
(Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv, 264. A hit hangjai, 66)


Jézusnak vére, érdeme: 
Ez lelkem ékes öltönye.
Istennél ezzel állok meg, 
Ha egykor mennybe fölmegyek. 

Jézusban van szilárd hitem, 
Irgalmában bízik szívem. 
Ó, mily öröm, hogy megváltott, 
S nyerhettem bűnbocsánatot!

Jézus a tiszta, szent Bárány, 
Ki meghalt értem Golgotán. 
Bűneim mind beismerem; 
Uram, Megváltóm Ő nekem. 

Hiszem, hogy vére már elég, 
Teljes díj minden vétkemért. 
Nagy kincs ez minden kincs fölött, 
Értéke mennyben fent örök.

Bízom üdvszerző vérében, 
Ez nékem biztos védelem.
Világ ha kísért, nem félek, 
Jézus sebére építek. 
N. L. Zinzendorf 
(Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv. 250. A hit hangjai, 366)



