
2014. 07. 27. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek. 7. Ismeretre és bizonyosságra!  

Lekció: Efézus 1: 1 – 14 

Textus: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban”. 

Efézus 1:3 

Kedves Testvérek! 

Az uszodába láttam egy hölgyet, akin egy poló volt a következő felirattal: GOOD TALKER BAD LISTENER.  

 
Őszinte valaki lehetett – én is ismerek ilyeneket: pedig Isten nem véletlenül adott két fület és egy szájat az embernek. 

Aki sokat beszél – az tele van önmagával. Olyan mértékben tele – hogy nem fér bele önmagába. Másnak is állandóan 

önmagáról beszél. Ennek ellentéte a szótlan, mindent magába folytó személyiség, aki önmagában, önmagával él. 

Mindkettő önzésünk következménye – csak annak két ellentétes megnyilvánulása. 

Egyik sem képes megérteni, felfogni Isten dolgait – mert mindkettő önmagával van tele: csak különbözőképpen.  

Ajándék, ha valaki megértheti az Isten dolgait – megértheti az életet, amit Isten alkotott és ajándékozott 

nekünk. A Szentlélek Isten segít el erre az ismeretre – hogy felfoghassuk, megérthessük, beépüljön és életté 

legyen. Úgy, mint Pál apostol megértette, és – amint felolvastam – bizonyságot tett róla. 

Milyen jó lenne, ha ezt mind így látnánk, és vallanánk! Azt írja Pál apostol a kolosséi gyülekezet tagjainak: 

„SZERETNÉM, HA TUDNÁTOK, MENNYIT KÜZDÖK ÉRTETEK ÉS A LAODICEAIAKÉRT; ÉS MINDAZOKÉRT, AKIK ENGEM NEM 

ISMERNEK SZEMÉLYESEN, HOGY SZÍVÜK FELBÁTORODJÉK, ÖSSZEFORRVA SZERETETBEN, ÉS ELJUSSANAK A TELJES 

BIZONYOSSÁGHOZ VEZETŐ ISMERET EGÉSZ GAZDAGSÁGÁRA: AZ ISTEN TITKÁNAK, KRISZTUSNAK ISMERETÉRE. BENNE VAN A 

BÖLCSESSÉG ÉS ISMERET MINDEN KINCSE ELREJTVE”. (Kolossé 2:1–3) Mert: NEM NAGY HITRE – HANEM A NAGY 

ISTENBEN VALÓ HITRE VAN SZÜKSÉGÜNK.  

 



Azt mondják sokan: mindengy miben hiszel – a lényeg, hogy higgyél valamiben. Nem az a lényeg, hogy én hiszek – 

hanem az, hogy Kiben hiszek! TUDOM, KIBEN HISZEK! (2Timóteus 1:12) 

  
Kiben? Abban, aki ezt a világmindenséget alkotta – mégpedig a szavával, hogy legyen. Aki mégis önmagát adta 

bűneimért. Aki minden körülmények közt szeret, és gondot visel rólam! Abban, akinek szeretném megérteni és 

megcseledeni minden szavát, igéjét, mert tudom, hogy egyedül az az élet. Szeretném mindenben alárendelni Neki 

magam! Ehhez hallanom kell az ő szavát. Keresnem kell! Le kell halkuljak – hogy meghallhassam Őt! Mert ez az 

egyik fő akadálya – túl tele vagyok önmagammal, hogy meghallhassam az Ő halk és szelíd hangját! MINÉL 

CSENDESEBB VAGY – ANNÁL TÖBBET HALLASZ! 

 
Pál apostolnak is teljesen le kellett halkulnia – hogy ilyen tisztán és világosan értse és tegye Isten akaratát! Ezt a 

levelet is börtönből írta: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának 

minden lelki áldásával a Krisztusban”. És hosszan, 11 igevesrsen át sorolja a hitvallás: de nem úgy, hogy engem, 

nekem – hanem úgy, hogy minket, nekünk.  

Ha kellőképpen elhalkulunk – képesek leszünk mi is meghallani, felfogni, megérteni és beépíteni az Isten szavát, 

igéjét a magunk életébe, gondolkodásába! És abból ez lesz, ilyen hitvallás és magasztalás: börtönben. Ezt végzi el a 

Szentlélek! Ebben segít! Nem ez a boldog, örvendeező élet? Ezért írja nem Pál, hanem Péter apostol: „EZÉRT TEHÁT 

ELMÉTEKET FELKÉSZÍTVE, LEGYETEK JÓZANOK ÉS TELJES BIZONYOSSÁGGAL REMÉNYKEDJETEK ABBAN A KEGYELEMBEN, 

AMELYET JÉZUS KRISZTUS MEGJELENÉSEKOR KAPTOK”. (1Péter 1:13) Mi az, hogy teljes bizonyossággal?  

Az, hogy már nem kérdés, hogy üdvözülök-e? Hogy Jézusért olyan örömben, boldogságban, harmóniában lesz 

részem, amit itt elképzelni sem tudok. Van ennek előíze. Olyan szeretet-kapcsolatok, amelyekben az Ő szeretete 

jelenik meg: házaspárok önátadó szeretete, szülő-gyermek, hívő közösség. Milyen jó hazamenni oda, ahol szeretnek, 



ahol igazán jó lenni, mert otthon lehetek azok közt, akiket szeretek! AZ OTTHON UTÁNI VÁGY A 

MENNYORSZÁG ELŐÍZE.  

 
Amilyen bizonyos, hogy itt lehet otthonom, és itt haza mehetek – olyan bizonyos, hogy Krisztusért az örök otthon vár 

rám, Isten közvetlen közelsége, szeretete. Nem a földi otthon volt előbb – hanem a mennyei! A mennyeiből 

következik a földi – és a nem a földiből a mennyei. 
Ki tudhatja ezt ilyen bizonyosan? Az, akinek Jézus Krisztusért megbocsátattak bűnei! Aki számára már NEM AZ A 

KÉRDÉS, HOGY JOBB VAGYOK-E MINT MÁSOK, HANEM AZ, HOGY JOBBÁ LESZEK-E, MINT 

VAGYOK. (Viktor János)  

 
Ez pedig nem kérdés, mert Jézus vére tisztít meg a bűneimből. Nem vagyok jobb semmivel sem mint akárki más 

– de jobbá leszek, mert Krisztusé vagyok, Krisztusban vagyok!  



Tudom, hogy Hozzá tartozok! Jó vele lenni, jó őt hallghatni, jó neki mindent elmondani. ISTEN SZOROSABBAN 

KÖTŐDIK HOZZÁNK, MINT AZ ÁRNYÉKUNK!  

 
Nem ő hagy el minket – de mi tehetünk úgy, mintha nem lenne ott. És lehet úgy, mint Pál – meglátni 

összefüggéseket, erőtlenségek közben is erősíteni másokat hitvallással, dicsőítéssel. Te melyik csoportba tartozol? 

Azok közé, akik nem vesziok észre az árnyékukat – vagy azok közé, akikben növekedhet Isten szeretete, az Úr Jézus 

Krisztus? A Szentlélek segítsen el ilyen ismeretre és bizonyosságra! Ámen.   


