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Voltatok

„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt”.
Ef. 2, 1.

„Mert egykor sötétség voltatok…” Ef. 5, 8/a

Ebben a sorozatban három részben szeretnék szólni az ember állapotáról
ilyen címek alatt:  Voltatok… Vagytok… Lesztek… Vagyis:  Mit mond az Ige a
megtérés előtti emberről: Kik voltunk újjászületésünk, megtérésünk előtt? Aztán:
Milyen az ember az Istennel való személyes kapcsolatra jutása után? Mit mond az
Ige  az  újjászületett  emberről?  Ki  ő?  Milyen  ő?  És  végül,  hogy  mivé  leszünk,
miután ebből az életből távozunk? Mit várhatunk hívő emberekként? 

 Először tehát arról szóljunk, hogy milyen az ember, míg Isten Lelke újjá
nem szüli, míg meg nem tér. Milyen képet mutat rólunk a Szentírás, hogyan lát
bennünket Isten? 

Ami  e  sorozat  gondolatát  adta,  az  valójában  ebből  az  első  kérdésből
fakadt. Időnként hallok hívő embereket úgy beszélni a múltjukról, a megtérés előtti
életükről, hogy azt szépítik. Nem látják olyan tragikusnak, amilyennek Isten Igéje
mutatja. Lehet ilyeneket hallani: „nem voltam én akkor sem olyan rossz”… „Nem
voltam egy züllött ember”… „Engem úgy neveltek, hogy…”. Az ilyen mondatok
általában abból fakadnak,  hogy az  ember  hasonlítgat.  Hasonlítja magát  a  másik
emberhez.  Mindig találunk olyat,  aki  rosszabb volt, mint mi.  Nem kapott olyan
nevelést. Megjárta a bűn mélységeit…

Amikor  így  hasonlítgatjuk  az  életünket,  lehet,  hogy  jobb  képet  fest  a
múltunk, mint sok más emberé. De ha belenézünk az Ige tükrébe, s szembesülünk
azzal, amilyennek bennünket az Ige bemutat, minden hamis illúziónk el fog tűnni a
múltunkkal kapcsolatban, mivel az Ige egyáltalán nem fest jó képet a természeti
emberről.  A  bűneset  utáni  emberről.  Ha  ezt  olyan  komolyan  vesszük,  amilyen
komolyan az Ige mondja, nem lesznek soha ilyen mondataink: „Nem voltam én
addig sem olyan rossz…”. Inkább az lesz, hogy beleremegünk, hogy honnan hozott
ki minket Isten. Milyen romlott szívbéli állapotból… 

1. Nézzük tehát először, hogy milyen valós képet mutat rólunk Isten Igéje.
Az,  amit  az  Ige  elmond  a  természeti  emberről,  egyáltalán  nem  vigasztaló.
Többféleképpen beszél az ember elveszett állapotáról. 

A legmarkánsabb kép, amit ennek leírására használ, az, amit alapigénkben
olvastunk:  „Halottak  voltatok  vétkeitek  és  bűneitek  miatt.” Amikor  az  első
emberpár vétkezett,  bekövetkezett  az,  amit Isten előre megmondott: „De a jó és
gonosz tudásának  fájáról,  arról  ne egyél;  mert  amely  napon eszel  arról,  bizony
meghalsz.” 1 Móz. 2,17. Lelkileg ez ott megtörtént,  vagyis megszakadt Isten és
ember között  az addigi  közösség.  Ez a lelki  halál.  És  elkezdődött  egy halódási
folyamat,  melynek  következtében  az  embernek  a  testi  halállal  is  szembe  kell
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néznie. Úgy olvassuk a Római levélben: „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn
a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy
mindenki vétkezett.” Róm. 5,12. Ez igaz úgy a lelki, mint a testi halálra. 

Mit jelent ez a lelki életben, hogy az ember halott? Azt, hogy érzéketlen az
Isten  dolgaira.  Vallásos  cselekvésekre  képes,  sőt  halálosan  vallásos,  de  az  igaz
Istent megismerni képtelen. Ehhez Isten munkájára van szüksége. 

Alapigénk másik gondolata: „voltatok sötétség”. Máshol vakságról beszél
az Ige. A vak ember sötétségben van. Nem lát. Legfeljebb elképzelései vannak. S
azok bőven vannak az Isten nélkül élő embernek.  Vannak elképzelései  magáról,
Istenről, világról. Csak ezek nem felelnek meg a valóságnak. Gyakran éppen az
ellentétei a valóságnak. Mit mond a sötétségben élő ember magáról? „Én jó ember
vagyok.” Mit mond az, aki már kapott lelki látást, akinek már megnyíltak a szemei?
„Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó” Róm. 7,18. Ami jó
van bennem, az Istentől van… 

Így alkot a sötétben élő ember magának képet  Istenről  is.  Olyan Istent
képzel el magának, aki érte van. Ezt az istent oda teszi, ahová akarja… Akinek már
van  világossága,  az  az  élő  és  igaz  Isten  rendelkezésére  akar  állni,  és  az  Ő
dicsőségére  akar  élni.  Alapmagatartása  ez:  „legyünk  az  Ő  dicsőségének
magasztalására” Ef.1. 

Egy kicsit  később az  Ef.  2-ben  azt  mondja  Pál:  „a harag fiai  voltunk
emberi természetünk szerint”. Mit jelent ez? Azt, hogy abban az állapotban semmi
jóra nem számíthattunk. A természeti ember úgy gondolkodik, hogy ha van Isten,
akkor neki jót fog adni, akkor az ő örök sorsát is kellemesen fogja elrendezni. Az
Ige meg azt mondja, hogy az újjá nem született ember nem számíthat semmi jóra.
Isten haragja alatt van. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem
engedelmeskedik  a  Fiúnak,  nem lát  majd  életet,  hanem az  Isten  haragja  marad
rajta.” Jn. 3,36. Azért hív az Ige megtérésre, hogy a harag alól megmeneküljünk, és
éljünk. 

Az Igében arról olvastunk, hogy az embernek ez a halálban, sötétségben,
Isten  haragja  alatt  levő  állapota  nem a  semmittevésben  nyilvánul  meg,  hanem
abban,  hogy míg a jóra  képtelen,  a  gonoszságban,  a  bűnben nagyon is  aktívan
tevékeny. Alapigénk folytatásában olvassuk: „Titeket is életre keltett, akik halottak
voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja
szerint;  igazodva  a levegő birodalmának fejedelméhez,  ahhoz a lélekhez,  amely
most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk
testünk  kívánságaival,  követtük  a  test  és  az  érzékek  hajlamait,  és  a  harag  fiai
voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek”.  Ef. 2,1. Aktív
részvétel  ez  a  bűnben.  A  Róma  3-ban  meg  ezt  olvassuk:  „Mind  elhajlottak,
valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.
Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk átokkal
és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra,  romlás és nyomorúság jár a
nyomukban, és a békesség útját nem ismerik: Isten félelmével nem törődnek.”
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Mondhatná valaki: én nem voltam ilyen hitetlen koromban sem. Az Ige azt
mondja:  „Nincs  különbség,  mindenki  vétkezett,  és  híjával  van  az  Isten
dicsőségének.”  Lehet,  hogy  valakinél  nem  öltöttek  testet  bizonyos  bűnös
kívánságok, gondolatok, de ott voltak a szívében. A bűneset utáni ember szívének
minden szándéka és gondolata ugyanis szüntelenül csak gonosz ifjúságától fogva.
1Móz.  6,  5;  8,  21.  Ha  nem  így  lenne,  Dávidnak  nem  kellett  volna  kérnie  a
zsoltárban: „Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz!  Kegyelmesen gondolj
rám, mert te jóságos vagy, Uram!” Zsolt. 25,7. 

2. Mi a helyzet  a szövetség gyermekeivel,  azokkal,  akik istenfélő,  hívő
szülők gondviselése alatt nőttek fel Isten Igéje mellett? 

Helyzetüket nézve szentek (1Kor. 7, 14), állapotukat nézve viszont  szívük
éppen olyan, mint a világ fiaié . Ezért van szükségük nekik is a megtérésre. 

Az apostol a Róma 3-at, melyben eljut oda, hogy „nincs különbség” zsidó
és  pogány  között,  mert  mindkettő  híjával  van  természeténél  fogva  Isten
dicsőségének,  ezzel  a  kérdéssel  kezdi:  „Mi  akkor  a  zsidó  előnye,  vagy  mi  a
körülmetélés  haszna?”  Így  válaszol:  „Minden  szempontból  sok.  Elsősorban  az,
hogy Isten rájuk bízta igéit”. 

A  szövetség  gyermekei  ma,  csakúgy,  mint  az  Ószövetség  idején  az
izraelita  gyerekek,  az  Ige  mellett  élhetnek.  Az  Igének  ereje  van.  Éppen  ezért
hamarabb eljuthatnak a bűn felismerésére és a megtérésre. Isten bennük a szövetség
rendjében egészen korán elkezdheti újjászülő munkáját. Ez egy óriási kiváltság, de
egy nagy felelősség is. 

Amikor a  szövetség egy gyermeke megtér,  arról  tud bizonyságot tenni,
hogy bár Isten szövetségi rendjében élt, a szíve mégis bűnökkel volt tele. Sokféle
kívánság,  hamisság,  hiábavalóság  volt  benne.  Annyi  minden,  amit  kárnak  és
szemétnek  kellett  ítélnie.  Mivel  hívő  szülők  felügyelete  alatt  nőtt  fel,  bizonyos
dolgoktól vissza volt tartva, de a szíve csapongott. Voltak titkolt bűnei…  

Van  úgy  is,  hogy  a  szövetség  gyermekeinek  a  vélt  jóságukból  kell
megtérni. Mivel nem éltek egy züllött életet, azt gondolhatják, hogy velük nincs is
olyan nagy baj. Ők már gyermekségüktől fogva Isten közelében éltek… Amikor
Isten Igéje beleragyog egy ember életébe, leleplezi ezt a hamis biztonságot is. 

Pál  apostol  bizonyságtételét  ezzel  kapcsolatban  a  Filippi  levélben
olvashatjuk. Ő a szövetség gyermekeként élt. Helyzete kiváltságos volt. Komoly
vallásos teljesítményei is voltak. Hadd beszéljen erről ő maga: „Mert mi vagyunk a
körülmetéltek,  akik  Isten  Lelke  szerint  szolgálunk,  és  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,  Benjámin 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
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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”.  Fil. 3,3-9. Amikor Krisztus világossága beragyogta az életét, nem tudta
azt  mondani,  hogy velem nincs is  olyan nagy baj.  Azért  alapjában véve nem is
vagyok olyan rossz ember… Máshol még erősebben fogalmaz: „Őt káromló, az
övéit üldöző és erőszakos ember voltam” 1Tim. 1,13. Így néz ki a múltja Krisztus
világosságában, neki, a fiatal rabbi-tanítványnak. 

Tehát  megáll  az  Ige:  „Nincs  különbség”.  Természeténél  fogva  halott
minden ember  és  sötétségben van,  míg  Krisztus  életet  és  világosságot  nem ad.
Milyen kegyelem, hogy ad. Milyen kegyelem, hogy el lehet mondani: „Voltatok”,
de már nem az vagytok. 

3. Miért is kell erre emlékeztetni az akkori olvasókat és a mai olvasókat
is? Miért  írja ezt az apostol? Miért emlékezteti általa a mindenkori  bibliaolvasó
hívőt? Hát nem mindegy, hogy mik voltunk? Nem az a lényeg, hogy mivé lettünk?
Mi szükség van arra, hogy emlékezzünk a múltunkra? 

Isten gyakran emlékeztette az ő népét a múltra. Ennek bizonyára nagy oka
volt. 

Az emlékezés alázatban tart. Nem enged elbizakodni. Láttatja velem, hogy
nem a magam erejéből vagyok ott, ahol vagyok, hanem az Isten kegyelméből. 

Megóv a felfuvalkodástól,  a gőgtől.  Attól,  hogy lenézzem azt,  aki  még
bűneiben van. Inkább odafordít felé, hogy legyek segítségére, hogy Krisztusban az
életre  találjon.  Ha  emlékezem  arra,  hogy  mi  voltam,  nem  lenézni  fogom  az
elveszettet, hanem szánni és segíteni. 

Az emlékezés  nagynak láttatja Istent. Az Ő magasztalására indít, hiszen
mindent Ő cselekedett meg értem. Így olvassuk alapigénk folytatását, s hadd legyen
ez a zárszó: „De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel
minket szeretett,  minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a
Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott,
és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő
korszakokban  kegyelmének  mérhetetlen  gazdagságát  irántunk  való  jóságából
Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit  által, és ez nem
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Ef.
2,4-9. Ámen. 
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Vagytok

„Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban:
éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.” Ef. 5, 8

A „voltatok egykor” után a „vagytok” arról beszél, hogy valami történt.
Azért  mondható  el,  hogy  „voltatok  egykor…  most  pedig  vagytok”,  mert  Isten
cselekedett.  Először azt nézzük meg, hogy mit cselekedetett? Mit mond erről az
Ige?  Aztán  pedig  azt,  hogy  mik  vagyunk,  kik  vagyunk  az  Ő  munkája
következtében, s mit jelent ez?!

I.
Mit  cselekedett  Isten?  Az  Efézus  2-ben  ezeket  olvassuk  ezzel

kapcsolatban: „Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek
miatt” (1.v.) „De Isten gazdag lévén irgalomban, az Ő nagy szeretetéért, amellyel
minket szeretett,  minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt,  életre keltett a
Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek” (4-5.) 

„Életre keltett”. Hogyan történt ez? Úgy, hogy szólt a halottnak, a halott
szívnek, és az Ő szavának ereje lévén, a halott életre kelt. Amikor az Úr Jézus szólt
a  halott  Lázárnak,  „Jöjj  ki!”,  a  halott  kijött.  Ez  így  történik  a  lelki  életben  is.
Amikor Isten erővel szól bele valakinek a szívébe, ott élet fakad. Ez az, amikor az
ember már nem csak fülével hallja az Igét, hanem szívével is. Ez az, amikor egy
igére,  vagy egy  igehirdetésre  az  ember  egész  lénye  megremeg úgy,  mint  addig
soha, és a lélek el kezd élni…

Más képpel  élve az Ige azt  mondja,  hogy Isten  világosságot gyújtott  a
sötétségben.  „Isten  ugyanis,  aki  ezt  mondta:  „Sötétségből  világosság  ragyogjon
fel”,  ő  gyújtott  világosságot  szívünkben,  hogy  felragyogjon  előttünk  Isten
dicsőségének ismerete Krisztus arcán”. 2Kor. 4,6. A világosságnál egyszerre csak
elkezdünk látni. Amíg egy szobában sötét van, nem látszik a rendetlenség, a por, a
szemét. Ha egy ilyen szobában fényt gyújtunk, meglátjuk a valóságot. Így van a
lelki életünkben is. Míg Krisztus fénye be nem ragyog egy szívbe, az ember nem
látja,  hogy  milyen  rendetlenség,  összevisszaság,  piszok  van  ott.  Az  Ige
világosságánál kapunk reális képet. Amikor Péter ennél a világosságnál látta meg a
saját  életét,  megrémült  és  így  szólt:  „Eredj  el  éntőlem,  mert  én  bűnös  ember
vagyok,  Uram”.  Lk.  5,  8.  De  az  Úr  nem azért  gyújt  világosságot,  hogy  aztán
magunkra hagyjon bűnös mivoltunkban, hanem hogy megtisztítson és szolgálatába
állítson. 

Mikor Saul a damaszkuszi úton szembesül saját szíve romlottságával és
összetörik,  Pál  apostolként  így beszél:  „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.” Fil. 3,7-8. 
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Mit  tett  Isten?  „Életre  keltett”,  „világosságot  gyújtott”.  Ez  az,  amit  az
újjászületésben és megtérésben élünk át. Éltünk át sokan már. Ő szólt, világosság
támadt. Isten kihozott a halálból az életre, a sötétségből a világosságra. Onnantól
kezdve igaz: „Voltatok egykor… most pedig vagytok”.  Isten kegyelméből. 

II.
Mik vagyunk? Mit mond az Ige a keresztyén emberről, a Krisztusban új

életet nyert emberről?  Gazdag válasza van erre a Szentírásnak. Ezt a gazdagságot
nem lehet egy mondatban kifejezni. Induljunk el azért alapigénkből, aztán nézzünk
meg más igéket is ezzel kapcsolatban. 

Amikor  az  Ige  azt  mondja  a  hívőknek,  hogy „vagytok”,  akkor  ez  egy
kijelentés. Ha valóban volt megtérés, akkor ez így van. „Vagytok!” Mik vagyunk?

1.  Azt  mondja  alapigénk:  „Egykor  sötétség  voltatok  most  azonban
világosság  vagytok az  Úrban”.  Nagyon  hangsúlyos  ez,  hogy  „az  Úrban”.  Ő  a
világosság. „Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség”. 1Ján. 1, 5. Urunk
mondta: „Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a
sötétségben.” Jn. 12,46. „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár
sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Ján. 8, 12. „Ti vagytok a világ
világossága.” Mt. 5,14. 

Mi  következik  ebből?  „Éljetek  úgy,  mint  a  világosság  gyermekei.”
Világosság vagytok, éljetek is úgy. Hogy? Jó gyümölcsöket teremve. „A világosság
gyümölcse  ugyanis  csupa  jóság,  igazság  és  egyenesség.”  A  világosságnak  van
gyümölcse.  A  világosságnak  gyümölcse  van,  a  sötétségnek  meg  haszontalan
cselekedetei.  „Ne  vegyetek  részt  a  sötétség  haszontalan  cselekedeteiben,  hanem
inkább  leplezzétek  le  ezeket”  –  mondja  igénk  folytatása.  Mert  „mi  köze  a
világosságnak a sötétséghez?” 2Kor. 6, 14. 

Arra  hívattunk el,  hogy világosság  legyünk,  hogy Urunk fénye áradjon
rajtunk  keresztül  környezetünkbe.  Legyenek  szándékaink,  szavaink  és  tetteink,
egész magatartásunk világos. 

Itt hadd szóljak arról, hogy a világosság fiait Péter apostolnál a Szentlélek
így nevezi  meg: „Ti azonban  választott  nemzetség,  királyi  papság, szent nemzet
vagytok,  Isten tulajdonba vett  népe”. Mi célból? „Hogy hirdessétek nagy tetteit
annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor
nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt
irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” És hangzik a kérés: „Szeretteim, kérlek
titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek
a  lélek  ellen  harcolnak.  Tisztességesen  éljetek  a  pogányok  között,  hogy  ha
valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva,
dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.” 1Pt. 2,9-12. 

2. „Fiak vagytok” – írja az apostol a gyülekezetnek. Isten fiai. A Teremtő
Istenre  úgy nézhetek,  mint  Atyámra.  „Mivel  pedig  fiak  vagytok,  Isten  elküldte
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Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!” Úgyhogy már nem
vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.” Gal. 4,6-7.
Máshol úgy olvassuk: „Most Isten gyermekei vagyunk”. 1Ján. 3, 2. Isten pedig az
Ő gyermekeinek örökséget készített. Gazdagot. Örökkévalót. Mennyeit. Ennek nem
árt a moly, a rozsda, a tolvaj. Tehát, mint fiak, örökösök vagytok. 

3.  Az egy  Atya  gyermekei  egymásnak testvérei.  „Ti  pedig mindnyájan
testvérek  vagytok”. Mt.  23,8.  Így  kell  egymásra  tekintenünk,  egymáshoz
viszonyulnunk.  Az  ember  a  testvéreit  nem  válogatja  meg.  Őket  elfogadja.  A
testvérek adottak. Különbözőek vagyunk, de egy család. Isten nagy családja. Isten
háza  népe.  A  hívők  között,  különösen  egy  adott  közösségen  belül,  ennek  a
testvériségnek  élőnek  kell  lennie,  és  maradandónak.  Ilyeneket  olvasunk  ezzel
kapcsolatban: „A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek” Róm. 12,10.
„A testvéri  szeretet  legyen maradandó” Zsid. 13, 1. Miben mutatkozik ez meg?
„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” Gal. 6, 2.
„ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül
az  egyik  tag,  vele  együtt  örül  valamennyi.”  1Kor.  12,26.  A testvérek,  ha  jó  a
kapcsolat, örülnek egymás örömének és sírnak egymás bánatán. 

4.  „Tanítványaim  vagytok” –  mondja  Urunk.  „Arról  fogja  megtudni
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn. 13,35. Ez a
tőle kapott  és megélt  szeretetben  jut  kifejezésre,  lesz nyilvánvaló.  Tanítványnak
lenni többet jelentett akkor, mint amit ma értenek alatta. A tanító, a Mester akkor
nem  csak  ismeretet  adott  át  tanítványainak.  A  tanítványok  együtt  éltek
Mesterükkel.  Látták  életét  a  legkülönbözőbb  helyzetekben.  Élni  tanultak.
Valójában  a  Mester  és  tanítvány  kapcsolat  egy  bensőséges  közösség  volt.
„Tanítványaim vagytok” – azt jelenti, hogy közösségben éltek velem. 

5. Aztán ilyet is mondott Urunk: „Ti  barátaim vagytok,  ha azt teszitek,
amit én parancsolok nektek.” Jn. 15,14. A barátság szintén egy meghitt kapcsolat.
Az ember meg szokta válogatni barátait. Barátainkat beavatjuk életünk dolgaiba…
Ő, a Megváltó, a mindenség Ura, minket barátainak nevez. Micsoda kitüntetés. Az
Ő részéről ez a barátság nagyon komolyan meg van pecsételve. Ezt a kijelentést, „ti
az én barátaim vagytok”, megelőzi ez a mondat: „Nincs senkiben nagyobb szeretet
annál,  mintha  valaki  életét  adja  barátaiért”.  Ő  életét  adta  értünk.  Így  szeretett.
Milyen hálásak kell legyünk ezért a szeretetért. Hogyan is fejezhetnénk ki jobban,
mint hogy megtartjuk parancsolatait. Tesszük azt, amit Ő mond. Ó, bár égne ezért a
hű Barátért jobban a mi szívünk… 

6. Pál apostol azt mondja a Korinthusiaknak: „ti pedig Isten szántóföldje,
Isten épülete vagytok.” 1Kor. 3,9
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„Isten  szántóföldje  vagytok”. Isten  népe  Isten  szántóföldje.  Mit  jelent?
Azt, hogy csak neki van hozzá joga. Csak Ő vet bele jogosan. Ne engedd, hogy más
vessen bele.  Ha pedig gaz  nő benne,  azt  gyomláld,  irtsd!  Légy és  teremj Isten
dicsőségére! Milyen szántóföldje vagyunk az Úrnak? Vizsgáljuk ezt meg egyénileg
is és közösségileg is. 

„Isten épülete vagytok!” Kicsit tovább így olvassuk: „Nem tudjátok, hogy
ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” 1Kor. 3,16. Isten
temploma  ma  nem  élettelen  kövekből  épül,  hanem  élő  hívőkből.  Az  emberek
gyakran használják egy kőépületre ezt a jelzőt: Isten háza. Az Újszövetség mindig a
gyülekezetre,  mint  a  hívők  közösségére  használja  ezeket  a  kifejezéseket:  Isten
épülete,  templom,  lelki  ház.  Ezzel  pedig  szintén  a  gyülekezet  küldetését
hangsúlyozza. 

Milyen  célt  szolgál  egy  épület,  egy  templom?  Egy  épület  otthont  ad
embereknek.  A  gyülekezet  lelki  otthon,  ahol  megnyugszunk,  ahová  jöhetünk
örömünkkel,  bánatunkkal,  terheinkkel…  Véd  az  élet  viharaival  szemben…  A
templom Isten  földi  lakóhelye.  Ő ott  lakik  népe  között.  „Mert  mi  az  élő  Isten
temploma  vagyunk,  ahogyan  az  Isten  mondta:  „Közöttük  fogok  lakni  és  járni,
Istenük  leszek  és  ők  az  én  népem  lesznek”  2Kor.  6,  16.  A  templom  Isten
dicséretének  helye.  Isten  gyülekezete  Ura  magasztalására  él.  Az  Ő  dicsérete
hangzik ebből a lelki épületből. 

7.  Végül  arról  szóljunk még,  hogy a hívő nép  Krisztus  levele ebben  a
világban.  Így ír erről  Pál  apostol:  „A mi levelünk ti  vagytok, beírva szívünkbe,
amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi
szolgálatunk által szerzett  levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten
Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira.” 2Kor. 3,2. A
világi ember nem olvas Igét. Krisztust a hívők életén keresztül ismeri meg. Hogyan
mutatjuk  be  Urunkat  ennek  a  világnak?  Félek,  hogy  ma,  az  elvilágiasodott
keresztyénség  nem  hitelesen  mutatja  be  Krisztust.  Éppen  ezért  a  hitvallók
felelőssége  még  nagyobb.  Az  Ő  levele  vagyunk.  Hadd  ismerjék  meg  rajtunk
keresztül Őt, a mi Urunkat, hitelesen. 

Akik vagyunk nem önmagunkért vagyunk. Azért vagyunk, hogy legyünk
az Ő dicsőségének magasztalására s ez által áldására azoknak, akik között élünk.
„Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy,
mint a világosság gyermekei”. Ámen. 
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Lesztek

„Lássátok  meg,  milyen  nagy  szeretetet  tanúsított  irántunk  az  Atya:  Isten
gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a
világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de
még  nem  lett  nyilvánvaló,  hogy  mivé  leszünk.  Tudjuk,  hogy  amikor  ez
nyilvánvalóvá  lesz,  hasonlóvá  leszünk  hozzá,  és  olyannak  fogjuk  őt  látni,
amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát,
mint ahogyan ő is tiszta.” 1Ján. 3, 2-3

 Isten  gyermekeinek  nem  csak  szomorú,  megtérés  előtti  múltja,  és
Krisztusban  kapott  áldott  jelene  van,  hanem  reményteljes  jövője  is.  Mi  nem a
halálra  készülünk,  hanem  egy  kiteljesedett  dicsőséges  életre  Krisztussal  az
örökkévalóságban. 

Két  kérdéssel  foglalkozzunk  ezzel  kapcsolatban:  1.  Mivé  leszünk?  Kik
leszünk? Mit várhatunk? 2. Hogyan kell élnünk a jelenben azoknak, akikben meg
van a jövőnek ez a reménysége? 

1.  Mivé leszünk? Kik leszünk? Mit mond erről az Ige? Alapigénkben így
olvastuk: „Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy
mivé  leszünk.  Tudjuk,  hogy  amikor  ez  nyilvánvalóvá  lesz,  hasonlóvá  leszünk
hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, amilyen valójában”. 

„Hasonlóvá leszünk hozzá”. Ez a kijelentés felidézi a teremtéstörténetet,
ahol azt mondja Isten: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra”
1Móz. 1, 26. Mit jelentett ez? Mit tartalmazott az ember istenképűsége? Az ember
megromlott természetével,  és az abból fakadó sokféle gonosz tettel kapcsolatban
megkérdi  káténk:  „Hát  Isten  az  embert  ilyen  gonosszá  és  romlottá  teremtette?”
Válasza: „Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz
valóságos  igazságban  és  szentségben teremtette  avégre,  hogy  teremtő  Istenét
igazán megismerje, szívből szeresse és vele örökké tartó boldogságban élvén Őt
dicsérje  és  magasztalja”.  (Heidelbergi  Káté  6.kf.)  A  hasonlatosság  tehát  nem
valamiféle külső vonásokban állt, hanem belső lelki tulajdonságokban: valóságos
igazságban és szentségben. Ezt támasztja alá az is, amit az apostol az újjáteremtett
emberről mond, tehát az újjászületett emberről, amikor így szól: „Öltsétek fel az új
embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett”
Ef. 4, 24. 

A  bűnesetben  ezt  az  igazságot  és  szentséget  veszítettük  el.  Az
újjászületésben  Krisztusban  és  Krisztusért  ezt  ismét  megkapjuk,  de  az  óemberi
természet  maradványai  miatt  még  nem  vagyunk  a  tökéletesség  állapotában.  A
testünk megváltása még hátra van. A kereszten ez is elvégeztetett, hiszen Krisztus a
teljes embert váltotta meg, de a véghezvitel a feltámadásban fog megtörténni. Ott
kapunk majd egy új, megdicsőült testet, amelyen nem lesz semmi nyoma a bűnnek.
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Akkor  teljes  valóságunkban,  testestől-lelkestől  örvendezni  fogunk a  bűn nélküli
állapotnak a bűn nélküli új világban. Ott már nem fog minket keseríteni a bűn, és a
bűnnel mi sem fogjuk keseríteni egymást. Teljesen tiszták és szentek leszünk az
Úrral  való  közösségben.  Így  olvasunk  erről  a  boldog  állapotról  a  Jelenések
könyvében: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig
népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről,
és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,
mert az elsők elmúltak”.  Jel. 21,3-4. „És semmi elátkozott nem lesz többé;… és ő
szolgái szolgálnak néki; És látják az ő orcáját; és az ő neve homlokukon lesz.” Jel.
22,3-4. Ez minden hívő boldog reménysége, bizonyossága. Zavartalan közösség az
Úrral a dicsőségben. 

Most még megzavarja az Úrral való közösségünket a bűn. Helyzetünket
tekintve már igazak és szentek vagyunk, állapotunk azonban nem mindig felel meg
ennek. Sokszor nem felel meg a még bennünk lakozó bűn miatt. Most még az van,
ami miatt  az  apostol  is  kesereg,  amikor  azt  írja:  „Azt  a  törvényt  találom tehát
magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni.
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy
másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn
tagjaimban lévő törvényével.” Róm. 7,21-23. Ebben a kettősségben gyötrődve teszi
fel a kérdést: „Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?”
Róm. 7,24. Hangzik a válasz is: „Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!”
Róm. 7,25. 

Hogyan fog ez végbemenni és mikor? Feltámadás és elváltozás által  az
utolsó napon, amikor Krisztus visszajön. Akkor feltámadnak a halottak. A hívők új,
dicsőséges  testben.  Krisztus  testéhez  hasonló  dicsőséges  testben.  Az  akkor  élő
hívők pedig elváltoznak. Szintén dicsőséges testet kapnak, és együtt ragadtatnak el
a feltámadottakkal az Úr elé, hogy így mindenkor vele legyünk. Így olvassuk ezt:
„Mert  amint felhangzik  a riadó hangja,  a  főangyal  szava  és  az Isten harsonája,
maga  az  Úr  fog  alászállni  a  mennyből,  és  először  feltámadnak  a  Krisztusban
elhunytak,  azután  mi,  akik  élünk,  és  megmaradunk,  velük  együtt  elragadtatunk
felhőkön  az  Úr  fogadására  a  levegőbe,  és  így  mindenkor  az  Úrral  leszünk.”
1Thessz. 4,16-17. 

Máshol azt írja az apostol: „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk,
ahonnan  a  megtartó  Úr  Jézus  Krisztust  is  várjuk,  aki  az  ő  dicsőséges  testéhez
hasonlóvá változtatja  a  mi  gyarló testünket,  azzal  az erővel,  amellyel  maga alá
vethet  mindeneket.”  Fil.  3,20-21.  A  mennyei  állampolgárságunk  meg  van,  de
jelenleg még nem vagyunk ott. Jelenleg idegenben tartózkodunk, jövevénységünk
idejét töltjük, s várjuk azt  a napot,  amikor megérkezhetünk valódi otthonunkba.
Várjuk?  Péter  apostol  még úgy szólhatott  első  olvasóihoz,  mint  akik  várják  és
siettetik az Isten napjának eljövetelét (2Pét. 3, 12.), mert az számukra az új élet
kezdete lesz. Ebben a várakozásban a mai keresztyénség megrestült. Mintha nem is
lenne  élő  reménysége  az  eljövendő  dolgok  felől.  Úgy  int  a  Zsidó  levél:  „De
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kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig,
amíg  a  reménység  egészen  be  nem teljesedik,  hogy ne  legyetek  restek,  hanem
kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.” Zsid. 6,11-12. 

Egy másik ige azt mondja: „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy
tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk
át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” 2Kor. 3,18. Az Igében szemléljük az
Úr dicsőségét. Minél többet nézünk az Ige tükrébe,  annál inkább átformálódunk
Isten  Lelke  által.  „Dicsőségről  dicsőségre”.  Egyre  inkább kezdünk  hozzá,  a  mi
Urunkhoz hasonlítani. Ha kevés krisztusi vonás látható még az életünkön, az arra
ösztönöz, hogy még több időt töltsünk az Ő jelenlétében. Az Ige mellett. Akkor
haladunk  majd  „dicsőségről  dicsőségre”,  míg  megérkezünk  a  teljes  dicsőségbe,
ahol „meg fogjuk Őt látni, amint van”. Ez a reménység tölti be a szívünket. 

2. Alapigénk arról is beszél, hogy hogyan kell élnünk a jelenben azoknak,
akikben  meg  van  a  jövőnek  ez  a  reménysége?  „Ezért,  akiben  meg  van  ez  a
reménység,  megtisztítja magát, ahogyan Ő is tiszta”. Ez tudatos megszentelődést
jelent.  Tudatos  harcot  minden  bennünk  lévő  bűnnel  szemben.  Ha  a  mi  utunk
végcélja a menny dicsősége, akkor azon az úton kell haladnunk, amely oda vezet.
Ez pedig a szentség útja. A folyamatos megtisztulás útja.  Erre utal a jelen idő:
„megtisztítja”. Ez a jelen idő figyelmeztet, hogy erre a megtisztulásra minden nap
szükségünk  van.  Nem  bizakodhatunk  el,  hogy  elértem  egy  pontra,  és  itt
megállhatok. A tökéletesség állapotát odaát fogjuk elérni, addig pedig feladatunk
önmagunk lelkének megtisztítása. 

Urunk  is  figyelmeztetett  arra,  hogy  aki  egyszer  megfürdött,  vagyis
újjászületetett, annak is szüksége van arra, hogy naponként lábat mosson. (Ján 13.)
Ezzel a naponkénti önvizsgálatra és bűnbánatra utalt. 

Pál apostol is, amikor Isten ígéreteire hivatkozik a korinthusi levélben, azt
írja:  „Mivel  tehát  ilyen  ígéreteink  vannak,  szeretteim,  tisztítsuk  meg  magunkat
minden  testi  és  lelki  tisztátalanságtól,  és  Isten  félelmében  tegyük  teljessé  a  mi
megszentelődésünket. 2Kor. 7, 1. 

Úgy  hiszem  az  Ige  tanítása  alapján  és  a  mindennapi  élet  tapasztalatai
alapján is,  hogy az életünknek minden területen szüksége  van a megtisztulásra,
mert minden területen hajlamosak vagyunk a szennyeződésre. 

„Akiben megvan ez a  reménység, megtisztítja”: 
Gondolatait. Ez életünk legrejtettebb területe. Annyifélét gondolunk. Sok

rosszat  is  úgy  általában  és  egymás  ellen  is.  S  ha  gondolatainkat  senki  nem is
ismerheti,  az  Úr  ismeri.  Ezért  mondja:  „Tisztítsd  meg szívedet  a  gonosztól,  ó,
Jeruzsálem,  hogy  megszabadulhass!  Meddig  maradnak  még  benned  álnok
gondolataid?”  (Jer.  4,14),  és  „egymás  ellen  még  szívetekben  se  gondoljatok
gonoszt” (Zak. 7,10.) 

Szemeit.  Szemeinken keresztül  érkezik hozzánk nagyon sok információ.
Mire nézünk? Mit nézünk meg? Minek nyitunk szem-ajtót? Nem mindegy ám. Sok
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szenny bejöhet ezen az ajtón… „A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az
egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned
levő világosság sötétséggé ne legyen!” Lk. 11,34-35. Dávid mondja a Zsoltárban:
„Nem vetem tekintetemet haszontalan dolgokra” Zsolt 101, 3. 

Beszédét. „Vessétek  el  szátokból  a  gyalázatos  beszédet”  Kol.  3,  8.
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok,
ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ef. 4,29.
Urunk azt mondta: „De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet
kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján: mert szavaid alapján
mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged.” Mt. 12,36-37.

Cselekedeteit. „Tisztítsátok meg a kezeteket,  ti  bűnösök, és szenteljétek
meg a szíveteket, ti kétlelkűek.” Jak. 4,8. A kezek a cselekedeteinkről beszélnek.
Legyenek tiszták. 

Érzésvilágát. Ha ott, belül tisztátalanság van, az előbb utóbb kifelé is hatni
kezd. Ezért mondja az apostol ilyen sorrendben: „Minden keserűség, indulat, harag,
kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.” Ef.
4,31. 

Urunk felhívja a figyelmünket a megtisztulással kapcsolatban, hogy ne  a
látszatra  adjunk.  A  farizeusoknak  mondja  ugyan,  de  ez  mindenki  felé
figyelmeztetés,  hiszen  a  veszélye  fennáll:  „Jaj  nektek,  képmutató  írástudók  és
farizeusok,  mert  megtisztítjátok  a  pohár  és  a  tál  külsejét,  belül  pedig  tele  van
rablásvággyal és féktelenséggel.” Mt. 23,25. Ne csak arra figyelj, amit mások is
látnak, hanem Isten előtt éld életedet, aki a szívet is ismeri. 

 „Ezért, akiben meg van ez a reménység, megtisztítja magát, ahogyan Ő is
tiszta”.  Ő tiszta  isteni  természeténél  fogva.  Őhozzá  kell  igazítani  magunkat.  Ő
tiszta  volt  emberi  testbe  öltözve  is  ebben a világban,  gondolataiban,  szavaiban,
tetteiben,  indulataiban,  szándékaiban.  Ő,  a  tiszta  és  szent  nem  csak  példa
számunkra, hanem erőforrás, kegyelem-forrás is ahhoz, hogy ilyen életet éljünk, és
így készüljünk a Vele való találkozásra. Kérjük hát ehhez az Ő segítségét. Ámen. 
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