
H I R D E S D  A Z  I G É T !

A Szentírás által közvetített kinyilatkoztatás alapján

értesülünk arról, hogy Isten az embert a maga képére és hason-

latosságára teremtette. Ez az istenképűség azonban nem abban

áll, hogy teljességgel ugyanolyan képességekkel ren-

delkezünk, mint Isten, hanem sokkal inkább abban, hogy ben-

nünket, embereket a Teremtő érzelmi, értelmi és akarati

képességekkel megáldott lénnyé formált. A teremtésbeli

állapotunkban az érzelmeink tiszták voltak, megvalósítva az

isteni gondolatot. Értelmünk, intellektusunk szintén tiszta

volt, Isten ismeretére felkészítve, mely elégséges volt ahhoz,

hogy emberi magatartásunkban bölccsé tegyen, irányítson a

Teremtő által rendelt életforma és feladat teljesítésében. Az

emberi akaratunk is hordozta a Teremtő vonását. Akaratával,

szándékával harmonizált. Nem gépies végrehajtó szerepet

töltött be, hanem az Istennek tetsző döntések sorozatában kife-

jezte igazi vonását. Ilyen képességekkel az ember alkalmas

volt az Istennel való összhangra, képes volt vele együtt

munkálkodni, természetesen a nyilvánvaló különbségek

határain belül. És az emberben benne volt az érzelme, értelme

nyomán az Istennel való együtt járás akarása is.

A bűnbeesés azonban mindezt beárnyékolta, tönkre-

tette. Ennek az lett a következménye, hogy az ember többé

nem volt képes az Istennel együtt járni. Folyton beleütközött

Isten akaratába, vagy más, ellenkező irányba ment; és minden

döntésében, minden útjában tragédiák sorát indította el. Az Úr

könyörülő szeretete azonban elvégezte, hogy mi, elidegenült,

eltorzult istenképű emberek visszatalálhassunk életünk

ősforrásához, Istenhez. És nemcsak hogy e kegyelem által

átemelve nagy szakadékok felett Isten közelébe helyezett,

még járni is tanít. Tanít az Istennel harmonizálódó érzelmi éle-

tre, tanít együttgondolkodásra, és mindezeket felhasználva

tanít azonosulni az ő akaratával, vagyis együtt akarni, egy cél

érdekében cselekedni. Így formálta újjá életünket a torzult

képmásból a munkatárs folyton tisztuló, tökéletesedő kép-

másává. Itt, ebben a formálódásunkban egy folyamatosságról

és fokozatosságról van szó.

Kezdetben, amikor Isten Krisztus evangéliumával

megszólított bennünket, szívünkben új érzés lobbant fel, és –

mint az erőre kapó láng a fahasábok között – mi is lángolni

kezdünk az iránta való szeretettől. Megértettük, hogy mit tett

értünk Krisztus, és érzelmeink megszelídültek, kivirultak.

Minden űrt a lelkünkben betöltött a felismerés: Isten szeret

minket. Nagyszerű érzés volt ez. 

Viszont rá kell mutatnunk itt arra, hogy sok hívő

megelégszik ezzel az állapottal. Ennél többet már nem akar,

mert számára ez az élmény a maximum, amit emberileg el tud

képzelni önmaga számára. Ezért itt megreked a

megújulásában, és lelki fejlődése megáll. Érzelmileg erősen

kötődik Istenhez, Krisztushoz. A szíve „lángol” az Úr iránti

szeretetben, de csak a szíve. És egyéb nem történik.

Élményével körülövezi magát, és bezárkózik egy-két megta-

pasztalása fellegvárába. Él, magas szinten éli meg érzéseit, de

más nem történik, hacsak az nem, hogy előbb-utóbb ellobban

a láng, és élménye hamujában tengődik, büszkén emlegetve

régi érzelmi emelkedettségét. Amíg lángolt, a szíve tele volt

Ura iránti tiszta, mély érzésekkel. Ha Istenről szólt, szinte

égettek a szavai, és felgyújtották a hallgatósága szívét is.

Amikor imádkozott, a túlfűtöttségtől szinte elolvadt. Azonban

e magas érzelmi fokozaton sem volt képes Istennel együtt

gondolkodni. Nem vette a fáradságot, hogy valamelyest, az

emberi lehetőségek korlátai között, de mégis, a fiú tiszteleté-

vel és okosságával értelmezze, elemezze az Atya szavait, sem

hogy mélyítse istenismeretét, Ura, Megváltója titkait

fürkéssze. Csak lángolni szeretett, értelmes józansággal gon-

dolkodni nem. Képtelen volt beletekinteni Isten terveinek
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kinyilatkoztatott titkaiba. Ott volt Isten közelében, de milyen

gyermek ez? Szomorú hasonlattal ábrázolva olyan, mint az

idétlen gyermek, akit el sem lehet szakítani a szülőtől, olyan

elkötelezetten ragaszkodik; csak mosolyog, simogatja a szülő

kezét, és érzelemittas szavakat gügyög. Nem bízható rá soha

semmi, mert nem érti meg a feladatát. Hasznos munkát

végezni képtelen. 

Az év elején – gondoljuk végig – nem elég pozitív

érzelmekkel viseltetni Isten iránt! Ennél több kell! Többre let-

tünk elhíva. Nem horgonyozhatunk le az újjászületés nagy

élménye mellett, hanem fokról fokra haladva el kell jutnunk a

megszentelt értelem teljességéig, állandóan és hatékonyan

növekedve az Úr ismeretében!

Az értelemben történő megújulás azt jelenti, hogy itt a

mában, a mai életkörülmények között éljük meg a Krisztus-

titkot: az Istennel való kapcsolatunk rendíthetetlenségét.

Hasonlóan kell ezt megélnünk a jelenvaló világ szorításában,

úgy, mint Urunk a kereszten, amikor rászakadt a gyötrő érzés:

még Isten is elfordította róla arcát, amiért így kiáltott: „Én

Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Mt 27,46)

Nyilvánvaló, hogy erősen jelentkeztek nála is az érzések, de

nem ezek domináltak, Jézus magatartását nem az érzései

határozták meg. Amikor elérkezik halála pillanata, az értelme

teljes mértékben friss és józan. Az utolsó pillanatig megtartja

értelme az irányító szerepét, hogy a legvégső pillanatban is a

tökéletes döntést hozza meg: Isten kezébe teszi le életét. Ez az

értelem diadala. Amikor a körülmények kellemetlenre fordul-

nak, nem fordul el, nem fordul szembe Istennel, hanem

intellektuális frissességgel – összeomló fizikai életfunkciók

között is – Isten rendelkezésében tartja magát.

Az újjászületett hívőnek van betekintése Isten titkaiba,

személyének, terveinek rejtelmeibe. Ez képtelenség a ter-

mészeti ember értelme számára. Erre csakis a Szentlélek

hatása alatt újuló értelem képes (Róm 12,2b). A közönséges

értelemből – így olvassuk alapigénkben – nem fakad más,

mint ami a természete: csalárdság és a gonosz kívánságok

miatti romlottság. Az értelmében is megújult ember a

Szentlélek által művelt intellektusában fokról fokra jutva

alkalmassá válik Krisztus személyének és kegyelme titkainak

megismerésére. És ámulattal döbbenve figyel fel saját

lehetőségére – micsoda hatalmas perspektíva –, az örökkévaló

Istent megismerni, titkaiba elmélyedni, vele együtt gondol-

kodni, és valós istenismerettel felvértezve vele együtt

cselekedni, sőt mindezt mások számára is lefordítva, emberi

nyelven elmondani, hogy kicsoda ő, a mi Istenünk és

Megváltónk, hogy megismerje őt a világ!

Visszatérve az eredeti gondolatmenethez, fontos

hangsúlyoznunk: a csupán érzelmek alapján élő hívő ember

lehet újjászületett, de fejlődésében mégis hiányos. Nem elég

érzelmileg Isten iránt lángolni, értelmünkben, gondolkodás-

módunkban is ki kell tisztulnunk, újulnunk kell, hogy ben-

nünk az új ember fejlődése szabályos, egészséges legyen,

ahogy erről Pál apostol sajátos módon szól: „Isten ugyanis,

aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, ő

gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk

Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán” (2Kor 4,6). 

Sok hívő ember nincs tudatában értelme megújulása

szükségességének. Pozitív érzelmei mellett egész értelmi vilá-

ga a megszentelődés hiányában tengődik, és így a sátán

támaszpontjává válik, aki befészkeli magát az ember gondo-

lataiba, és innen revolverezi minden jóra törekvését.

Nevezzük így ezt az embert: megzabolázatlan értelmű hívő!

Teljesen érthetővé válik Pál apostolnak a Római levél 7.

részében leírt észrevétele, miszerint ez az ember egyetért Isten

törvényével, de annak megcselekvésére az erőt önmagában

nem találja. Érzelmi szinten kívánkozik olyanná lenni, mint

Isten. És mivel így közelíti meg a változás kínálta lehetőséget,

nem találja az odavezető utat, ami miatt állítja: ez nem is

lehetséges. Így megelégszik önmagával, saját fejletlen, idétlen

állapotával, és így tölti el az Istentől kapott kegyelmi idejét,

melyet az újjászületésben megújult értelem gyümölcsöző

munkálkodására kellene fordítania. Megkezdett esztendőnk

egyik legnagyobb feladata lesz számunkra ez: megújulni

lélekben és értelemben.

Időzzünk egy kicsit az értelemben megújult embernél,

akinek gondolkodását áthatja, állandóan Isten tetszésére

alakítja, formálja az Úr Lelke! Milyen is ez az ember? Hadd

nevezzem így: szellemi tájékozódású ember, akit

egyértelműen megkülönböztetünk a másiktól, a testies

tájékozódásútól! (Lásd 1Kor 2,13–15!) Nyilván vannak

kísértései, valószínűleg bukásai is, de értelme a Szentlélek

befolyása alatt működik, ezért képes felülkerekedni azokon.

Mit is jelent ez a szellemi küzdelem? Hadd mutassam meg

ezeket negatív példákkal! 

Három területen szeretném vizsgálni az értelmi

megújulás hiányát. Egyik esetben a régi, a megzabolázatlan

értelem viszonyulása embertársaihoz. A második esetben a

régi természet szerinti értelem viszonyulása Istenhez. És a

harmadik esetben vizsgálom, miként viszonyul önmagához.

1. A megzabolázatlan értelmű hívő viszonyulása az

embertársakhoz, hívő testvérekhez

Amit itt kifejtek, talán ismerősnek fog tűnni, mert

gyakran találkozunk ezzel. Azért is vizsgálom első helyen,

mert maga a jelenség káros, ugyanakkor gyakori, szembetűnő,

és erősen jelen van az újjászületettek gyülekezetében.

Ez az ember kíméletlen kritikát gyakorol mindenki iránt.

Kifogásolja még azt is, amiért hívő testvére hálát ad Istennek.

Szájára veszi, bírálgatja azokat, akik körülötte élnek. Nagyon

csekély empátiakészség van benne. Nem képes valósan

beleélni magát társai helyzetébe, nem ismeri motivációikat,

nem érti küzdelmeik okát, sem céljaikat. Türelmetlen és

gyakran ingerült mások iránt. Nem hagy lehetőséget szá-

mukra, hogy kibontakozzanak, kudarcaikból ismét talpra állva

megtanuljanak járni. Nem, ez az érzelmi tájékozódású ember

néha nagyon könyörtelen tud lenni embertársai iránt,

különösen, ha személyes élményigénye kielégítetlen marad.

Ilyenkor csalódottságának keserűségét ráönti környezetére, és

ezzel nagy terhet jelent családnak, gyülekezetnek egyaránt. Ez

az ember képtelen a jól végzett munka örömével élni, mivel

nem is ismeri az elvégzett munka örömét, és képtelen a fela-

dat teljesítésére, és így a munka örömére is. Míg másokról

gyanakvással és erős kritikai felhanggal szól, önmagát ma-

gasztosnak véli, gondolva múltbeli élményeire, érzelmeinek

magas hőfokára.

2. A megzabolázatlan értelmű hívő viszonyulása

Istenhez

Érzelmileg ragaszkodik Istenhez, akiről színesen,

érzelemdúsan beszél, de nem érti sem az ő titkait, sem azt,
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amiről beszél. És ha valaki nem érti Istent, nagyon hamar

csalódik is benne. Minél kevésbé érti meg, annál gyakrabban

és hevesebben következnek be a csalódások. Esetleg szép

szavakkal ecseteli Jézus nagyságát, de hamar megbotránkozik

benne, amikor próbatételek vagy szenvedések közé kerül.

Pedig az Úr szólt erről többféle módon is: 1. „Ezeket azért

mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A vilá-

gon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a vilá-

got” (Jn 16,33). 2. „…boldog, aki nem botránkozik meg

énbennem” (Mt 11,6). 

A csupán érzelmeiben kötődő hívő gyakran kérdezi:

Isten, miért? És a miértjeire Istentől értelmi és nem érzelmi

válaszokat kap. Az értelme viszont fejletlen, alkalmatlan Isten

válaszainak megértésére, ezért válasz nélkül marad, amiért

gyakran jut kétségek közé, csalódik, elhidegül, a gyülekezet

perifériájára sodródik, vagy még azon is kívülre. Szinte sem-

miségeken is megsértődik. Egy szó, egy félreértett arckife-

jezés, egy meggondolatlan cselekedet is elég, és azonnal be-

csukja maga mögött az imaház ajtaját. Figyeljünk arra, hogy

Istent nem érti, és mégis leglátványosabban a hívő

környezetével van súrlódása!

Néha meglepik nagy lelki fellángolások, és ekkor erős

fogadkozások és nagy reménységek között visszatér, de

„hűsége, mint a reggeli felhő” (Hós 6,4), hamar meg-

botránkozik, és sértődötten elmegy más közösségbe.

Az értelmének megszentelődése híjával élő hívő valószí-

nűleg érez valamit Istenből, valamit, ami megfoghatatlan

számára, és mégis hat rá a „sötéten” keresztül, de nem ragyog-

hatja be lénye egészét az üzenet világossága. Ennek számtalan

szomorúan érdekes tünete van. Ez az ember olvassa a Bibliát,

de nem érti az ige üzenetét. Nem azt mondom, hogy nem érti

a Biblia szavait, hanem hogy nem érti az üzenetet. Lehet, hogy

gyakran és sokat olvas, de ennek ellenére sem mutatkozik meg

a személyében és magatartásában a neki rendelt üzenet. Élete

konfliktusaiban a régi ember megzabolázatlan magatartását

tanúsítja: bosszúállás, harag – akár harminc éven át is hordoz-

za szívében a testvére iránti keserű indulatát –,

sértődékenység, testiesség a szó minden formájában stb.

Gondolkodása olyan, mint a gyomos kert, melyet nem

gyomlálnak. Hiába érez túlfűtött rajongással Isten iránt, maga-

tartása, kapcsolatai, istentisztelete csekély értékű, és szinte

észre sem veszi, de sodródik a teljes lelki káosz felé.

3. A megzabolázatlan értelmű hívő viszonyulása

önmagához

Ismét olyan jellemvonásokról szólok, melyek ismerősek

lehetnek számunkra. 

Az értelmének megújulása nélküli hívő önmagával szem-

ben is nagyon kemény, szinte könyörtelen tud lenni. Jellemző-

en befelé forduló. (Le kell azonban szögeznem: nem minden

introvertált alkatú keresztyén megszenteletlen értelmű.)

Állandóan kínozza magát önelemzéseivel. De mégsem jut

előbbre, többre, mert csak saját értelme fényénél vizsgálja

hívő életét. Az ige világosságát teljességgel nem ismeri.

Olyan, mint aki tűt keres a szalmakazalban. Óriási dilemmái

vannak. Mivel nem érti önmagát sem, egyre mélyebbre süly-

lyedhet, és fenyegetően közel kerülhet akár az élete értel-

metlenségének kimondásához is. Egyik nap rajongó tűzben él,

a másikon dermesztő hidegben vacog. Nem alkalmas Krisztus

evangéliumának hordozására, és valójában nem is teszi.

Az Úr Jézus megújulásra felszólító parancsa

tanítványai számára

Újulj meg értelmedben! Nem ad az apostoli utalás rész-

letekbe menő leírást a lélekben és értelemben való megújulás

lépéseiről. Csupán a felszólítást hangsúlyozza, illetve a 20.

versben említett „ti nem így tanultátok a Krisztust” kifejezés-

sel helyteleníti a megújulás útjának, módjának méltatlan

gyakorlatát. Ezzel szemben áll az ige: „ahogy tanultátok a

Krisztust”, azaz a Krisztus megismerése, megértése ad alapot

a továbbiakra. Ezt az utat ember saját forrásából nem taníthat-

ja, hanem a lelki és értelmi megújulást csak maga a Szentlélek

– nyilvánvalóan – a maga eszközei által valósítja meg. 

A tanításra alkalmas állapotunkat a 22. vers az

óemberünk levetkőzésében foglalja össze, melynek

megőrzése megfoszt az újban való előrehaladástól. Emiatt el

kell vetni, sőt meg kell öldökölni mindazt, ami csak e földre

irányul, ahogy a Kol 3,5–9-ben is olvasható.

A Római levél fentebb említett 12. részében az értelmi

megújulásból eredő távlatokról ezt a felhívást olvashatjuk és a

folytatást is: „…hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi

az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Valami elképesztően

magas lelkiségre kaptunk ebben meghívást: Isten megis-

merése. Még most nem a színről színre látás állapotában,

hanem a láthatatlan kinyilatkoztatott akaratának megértésében

áll ez az ismeret, de ez előszobája annak az ígéretbeli állapot-

nak, mely arról tájékoztat, hogy egyszer meglátjuk őt a maga

dicsőségének teljességében. János apostol szavaival:

„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 nyil-

vánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk

őt látni, amilyen valójában.” (1Jn 3,1–2)

Mindez abban foglalható össze, amint már hallottunk is,

hogy ha valaki önmagára nézve nem tartja szükségesnek az

értelme újjászületését, az képtelen megvizsgálni, mi az Isten

akarata, és emiatt nem is cselekszi azt. Így aztán egy helyben

topog, lemarad, sőt egyre inkább lesüllyed. Pedig Isten

minket, hívőket arra rendelt, hogy mi magunk is felemelked-

jünk, és társai legyünk a felemelkedni vágyóknak, legyünk

Istennel együtt gondolkodók, az isteni akarat munkásai,

munkatársai, segítve lelki testvéreinket az új emberük kibon-

takoztatásában.

Vigyázzunk magunkra, ne sekélyesedjünk el! Ne mon-

dogassuk, hogy már elértük céljainkat, már gyakorlott hívők

vagyunk! Adjunk szabad kezet Istenünknek, hadd nyúljon

hozzá értelmünkhöz, hogy annak újulása a mennyei akaratnak

megfelelően kiteljesedjen! Kutassuk szent józansággal az ő

akaratát! Mit akar velünk, mi a célja gyülekezeteinkkel, egy-

házunkkal, és rendeljük oda magunkat Isten akaratának tel-

jesítésére, engedelmességgel, mint akik Krisztusban Isten

helyreállított képe vagyunk! Ahogy a hatéves kor körüli

kisfiúk ámulattal csüngenek apjuk utolérhetetlen nagyságán.

Könyörüljön meg rajtunk a mi Istenünk, hogy új

emberünk minden fejletlensége lelepleződhessen az ő vilá-

gosságában! Az új esztendőben kapott kegyelmi lehetőség

elég legyen számunkra az egészséges fejlődéshez! Nagy fela-

datainkhoz nélkülözhetetlen szükségünk van a Szentlélek

értelmünket megújító munkájára. Ámen.
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