
2014. 06. 22. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek. 2. Kivetkőzve önmagunkból.  

Lekció: 1Timóteus 1: 12 – 18 

Textus: „Ugyanígy segít a Lélek a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a 

Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint 

jár közben a megszenteltekért”.  

Kedves Testvérek!  

 
A labdarúgó világbajnokságon közelről mutatnak arcokat – magukból kivetkőzött emberek – vagy az 

öröm, vagy a csalódottság miatt (hát még a bajnoki meccsek, ahol hulliganizmus és brutalitás is van). 

Biztosan sokan nem örülnek, hogy az egész világ éppen így látja őket. Ezek általában nem ők.  Egyik 

játékos még régebben azért kapott sárgalapot, mert örömében levette a mezét – szó szerint kivetkőzött 

önmagából.  

Egyszer egy gyülekezetben történt, hogy a lelkész felesége és annak egy rokona valamin úgy 

összevesztek az istentisztelet után a még jelenlévők előtt, hogy magukból kivetkőzve kiabáltak, majd 

egymásnak estek – úgy kellett lefogni és szétválasztani őket. Ez a jelenet többeket eltávolított a 

templomba járástól.  

 



Márpedig mindannyiunkkal előfordul, hogy valamilyen szituációban, formában kivetkőzünk 

önmagunkból. Valakivel sűrűbben – mással ritkábban. Nem is gondolnátok, hogy mi lakik az 

emberben, mivé lehet adott körülmények közt. Akik átélték a második világháborút, vagy a 

kommunista terrort – bizonyosan tudnának példákat mondani. Amikor emberek kivetkőztek 

önmagukból és az irgalmatlan, a kegyetlen, a becstelen, az irgalmatlan, az állat jött elő az emberből. 

Bár ez utóbbi kifejezéssel óvatosan bánnék, mert az állat soha nem tesz olyat, amit az ember. Az állat 

nem tud kivetkőzni önmagából.  

„Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak 

parancsra” – írta Radnóti Miklós. Sokan azt mondják – ezek csak ott és akkor fordulhattak elő, ma már 

ilyen lehetetlen. Pedig a bűnös ember ugyanaz marad – ugyanúgy képes minden gonosznak az 

elkövetésére. Ugyanúgy képes kivetkőzni önmagából – mindenki, ha a körülmény úgy hozza.  
Tehát körülmény-függők vagyunk? Ha a körülmények úgy hozzák – kivetkőzünk önnmagubkból; ha 

pedig nem úgy hozzák, akkor megmaradunk önmagunknak? Vagyis akkor a kivetkőzött önmagunk – 

az nem önmagunk? Mégis, ha valaki akkor lát, onnan ismer meg – annak ez vagyuk, ezzel azonosít. 

Akkor mégiscsak a kivetkőzött önmagunk is – önmagunk?! Bármennyire nem szeretnénk.  

Az emberek szeretik ezeket elfelejteni. Szeretnék, hogy mint az utca sarát, szépen lassen elmossa az 

eső. Csak az vele a baj, hogy újra és újra megint előjöhet, és leginkább jeletkezik is – mert van egy 

ellenségünk, a Sátán, aki tudja, hol vannak a gyenge pontjaink, és ott támad.  

De nem erről akarok ma elsősorban beszélni! Adja meg a Szentlélek Isten, hogy mind magunkra 

ismerjünk nyomorult állapotunkban – de ma arról szeretnék beszélni, hogy miu, akik negatív 

értelemben bizony mind képesek vagyunk kivetkőzni önmagunkból – még inkább Jézus Krisztus 

kegyelme és a Szentlélek ereje nyomán képesek vagyunk pozitív értzelemben is kivetkőzni 

önmagunkból. Vagyis önmagunk bűnös természete, vágyai, önzése, kívánságai ellenére tenni azt, ami 

az Isten akata. Kivetőzni – mert önmagunkat valósítjuk meg, hanem Krisztust. Hadd hozzak nagyon 

valóságos biliai példákat!  

Mózes! Isten csodálatos, választott eszköze, aki eleve csoda, hogy életben maradt! Csoda. Hogy a fáraó 

lánya örökbe fogadta! A saját anyjának adták ki, hogy dajkálja! Isten csodák sokaságát vitte véghez 

már a születésétől! „Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atyjafiaihoz, és 

látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atyjafiai 

közül. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a 

homokban. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás 

volt: Miért vered a felebarátodat? Az így szólt: Ki tett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk? Talán 

engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta: Bizony 

kitudódott a dolog”. (2Móz. 2,11 – 14)  

 



Ki bizony – elmenekült. Megtért – égő csipkebokor – elhívás – átadott élet – szigorúan az ő vezetése 

alatt! Nem önmagát valósította meg (mert akkor gyilkos) – hanem az Isten akaratát.  

És amikor Jézus a földön járt, akkor a megdiőcsölés hegyén: „És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, 

és beszélgettek Jézussal.” Máté 17:3 Mert egész élete szolgálat volt – kivetkőzött önmagából: egész 

élete Isten dicsőségére volt! Csodálatos – és lehetséges!  

 
Dávid! Az Úrnak szentelte életét – de a Sátán megtaláltaba rést, hogy romboljon, tönkretegye: Dávid 

testiségét. Kivetkőzött önmagából – más feleségével feküdt le – amikor terhes lett: megölette a férjét. 

Hívő ember? Igen. Ez ugyanaz, mint amit Jézus mondott: „Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, 

hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha 

majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” Lukács 22:31–32 És Simon Péter fogadkozott, hogy ő kész menni 

börtönbe, halálba is – aztán: amikor Jézust elfogták, elvesztette a fejét, kivetkőzött önmagából és a 

kardját előrántva (csak nála volt) levágta a főpap szolgájának a fülét (amit Jézus meggyógyított). Majd 

a háromszor megtagadta, hogy valaha is látta Jézust.  

 



Kivetközött szent Péter is önmagából – de mégis szent: nem önmagáért szent, hanem azért, aki 

képes volt rá, hogy ezt az önmagából ily gyorsan kivetkőző embert átformálja, kivetkőztesse 

Krisztus képére és hasonlatosságára! Ez valami fantasztikus dolog! Ezt teszi, mert így szeret minket!  

Pál apostol! „Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert 

megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és 

erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De 

bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a 

beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket 

üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban 

énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök 

életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és 

dicsőség örökkön-örökké. Ámen. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló 

korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot.” 1Timóteus 1:12–18  

Mi ez a harc? Hogyan lehet harcolni, hogy ne vetkőzzünk ki önmagunkból – ha teljesen váratlanul jön? 

Ha éppen az a baj, hogy elveszítjük a kontrollt?  

Úgy lehet harcolni, hogy egyre inkább, egyre teljesebben átadjuk a kontrollt Jézusnak! 
„Ugyanígy segít a Lélek a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, 

ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket 

vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért”.  

Tudja, hogy milyen kísértések jönnek, és ha mind elmondjuk Pállal együtt igaz, őszinte bűnvallásunkat 

– akkor megtapasztaljuk az ő védelmét, erjét az életünkben. Mássá leszünk! Mint Péter, mint Mózes, 

mint Pál – mint mindenki, aki átadja az életét Istennek! Mindenki, aki tudatosan, egyre jobban 

kivetkőzik önmagából, mert Jézust szeretné magára ölteni.  
És miközben ezt teszi, erre törekszik, Istent keresi, vele mélyül el a kapcsolata, elmélyül imakapcsolata 

– azonközben tapasztalja, hogy segít a Lélek! Azonközben tapasztalja, hogy Isten átformálja, 

használja az életét!  

Tudjátok, amikor Mózes az Úr embere átvette a tízparancsolatot, lejött a hegyről, és látta, hogy a nép 

Áronnal az élen bálványborjút öntött és azt imádta – mérgében ledobta a kőtáblákat. Ez Mózes régi, 

indulatos természete – de már az Istennek szentelve, szent harag! Olyan, mint amikor Jézus kiűzte 

a kufárokat a templomból. Nem vetkőzött ki önmagából – maradt az Úr eszköze, szolgája, 

akaratának megcselekvője, és hirdetője. De régi természetét is beépítette az Isten abba az újba, 

amelyet Isten kegyelme, Jézus Krisztus hívott életre. EZ AZ ÚJJÁSZÜLETÉS! A pozitív kivetkőzés 

önmagunkból – és Jézus Krisztus magunkra öltése.  

Ebben segít a Lélek! Kérjük, tegye teljessé munkáját bennünk! Ámen. 
 


