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„
1
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy 

okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és 

szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; 
2
és ne igazodja-

tok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek meg-

újulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi 

az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 
3
A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közötte-

tek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint 

amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék min-

denki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit 

mértéke szerint. 
4
Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, 

de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, 
5
úgy sokan 

egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymás-

nak tagjai.” Róm 12,1-5 

 

 

 

 

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Ennek az időszaknak (vízkereszt ünnepe és az azutáni vasár-

napok) azt a címet adták „Krisztus dicsősége megjelenik a 

világban”. Krisztus megjelenése a világban valóságos válto-

zásokat hozott emberek életében. Arról hallhatunk alkalomról 

alkalomra, hogy Jézus hogyan képes emberek életét megvál-

toztatni. Arról prédikálhatunk, hogy Jézus Krisztus hogyan 

győzte le a halált, törte meg a bűn hatalmát és erejét, mely 

átokként telepedik az ember életére, s erről mind az evangé-

liumok, mind az Apostolok Cselekedete és a Levelek a szem-

tanúk elmondásaik alapján beszámolnak. Jézus Krisztus való-

ságos, Ő él, mert Ő legyőzte a halált, Ő feltámadt és ma is él 

és uralkodik. Mi nem egy halott istenben hiszünk, nem egy 

szobor előtt hajbókolunk, nem egy néma istenről prédiká-

lunk, hanem valóban élő Istenünk, Krisztusunk van, aki ma is 

munkálkodik emberekben, formálja az életüket, s ez abban is 

megmutatkozik, hogy életek változnak meg, házasságok 

gyógyulnak meg, engesztelődnek ki Jézus által egymással, a 
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bűn rabságában lévő emberek szabadulnak meg, megkötözöt-

tek, függők lesznek újra szabadok, gyógyultak. Káoszban élő 

családok, házasságok lesznek újra kiegyensúlyozottak, lesz 

harmónia, lesz békesség, öröm, szeretet. S ezek nem maguk-

tól történnek, hanem az élő Jézus Krisztus valóságos munkája 

alapján ez tapasztalható. Mert Ő ma is él! Valóságos dolgok-

ról beszélek, olyannyira valóságos, hogy ez működik renge-

teg ember, házasság, család, gyülekezet életében. Ez műkö-

dik. Aki nem hiszi, próbálja ki. Aki nem hiszi, járjon utána. 

Annyi időt, energiát fektetünk dolgok megismerésére, tegyük 

meg azt, hogy keressük Őt, az élő Istent. Aki őszintén keresi 

az élő Istent, annak Ő feltárja magát. Annak látható jelei 

lesznek az életében.  

Mi az élő Jézus Krisztust hirdetjük, akit nem látunk, de ta-

pasztalunk. Akit érzékszerveinkkel nem érzékelünk, de mun-

kálkodását érezhetjük és tapasztalhatjuk. Élő Krisztusunk 

van, aki nagypénteken valóságosan meghalt az írások szerint, 

és harmad napon feltámadt a halottak közül az írások szerint. 

Mindezt azért, mert a bűnben élő emberért – s ezt senki sem 

tagadhatja, hogy vannak bűnei az embernek – Ő meghalt. A 

bűnben élő ember bűneit magára vette, s ezáltal van a bűnbo-

csánat és az örök élet felkínálva minden ember számára, ma 

is, neked is, ennek a drága gyülekezetnek is. Fel van kínálva 

mindazok számára, akik összetörnek Őelőtte, akik bánják 

bűneiket, akik le akarják tenni mindazt, ami nyomja őket, 

ami kár és szemét lett az életükben, azt az élő Jézus Krisztus 

magára vette, hogy azokat megbánva az ember letehesse. 

Ezáltal van új élet. Az új élet pedig az élő Krisztus által van. 

Erről beszél Pál apostol, amikor felszólító módban írja a gyü-

lekezetnek: „µεταµορφοῦσθε” – azaz „változzatok át, váltsa-

tok alakot, váltsatok irányt” és ne a világhoz szabjátok az 

életeteket. Ne a világ legyen az irányadó, a mérvadó. A vi-

lágban a Sátán forgatókönyve szerint gondolkodnak és a Sá-

tán kottájából zenélnek. A Krisztusban megváltott és új életet 

kapott hívők pedig a mindenható Isten szerint akarnak élni, 

gondolkodni, beszélni. A Krisztusban életet nyert hívőknek 

úgy kell gondolkodnunk, ahogyan Isten, és ahogyan a Biblia 
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kijelenti.  Hány ilyen új életű ember van ma is ezen az isten-

tiszteleten, akik tudják, hogy miről beszél az Ige és tudják, 

értik, tapasztalták, hogy miről beszélek én is. Ez valóságos, 

ez működik, mert élő Krisztusunk van. S mivel élő Krisztu-

sunk van, Aki életre hívott embereket, ezért beszélnünk kell 

arról, hogy élő gyülekezet is létezik, aki egy test tagjai, 

melynek feje a Krisztus. Mit jelent az, hogy élő gyülekezet? 

Mitől lesz élő egy gyülekezet? Vajon élő gyülekezet-e a 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség/Bálintbokori Gyüle-

kezet? Sok kérdés merül fel a gyülekezetekkel kapcsolatban. 

Mit jelent az, hogy él, mit jelent az, hogy élő egy gyülekezet? 

Mi az a gyülekezet? Ne kergessünk hiú ábrándokat! Richárd 

Wurmbrandt meghurcolt, 14 évig börtönben lévő evangélikus 

lelkész mondta egyszer: „Kétféle „keresztyén” van, az egyik, 

aki hisz Istenben, a másik, aki azt hiszi, hogy hisz Istenben.” 

A gyülekezet sokféle emberből áll, vannak, akik hisznek, s 

vannak, akik azt hiszik, hogy hisznek. Ezt tudomásul kell 

venni.  

Akik azt hiszik, hogy hisznek, azok egy önáltatásban élnek, 

simogatják a sebeiket, nyugtatgatják maguk Istennel, az Ő 

szeretetével, úgy gondolják, helyükön vannak, egyébként pe-

dig a hit gyümölcsei sehol sincsenek. Akinek nincsen össz-

hangban az élete a szavaival. Akinek nincsen látható jele az 

életében annak, hogy hisz, csak vallásoskodik, mert pl: bele-

született, és nem éli meg a hitét a templomon kívül. Nem tud 

mit kezdeni a kegyelem, a megtérés, a bűnbánat, az újjászüle-

tés, az üdvösség, az örök élet fogalmával, mert belül ezt nem 

tapasztalta meg. Lehet, hogy mindent tud, de nem élte meg, 

nem élte át, nincs mindennapi kapcsolatban az élő Jézus 

Krisztussal. Nem történt meg az életében az a fajta fordulat, 

változás, amiről az Ige beszél. Azt hiszi, hogy helyén van, 

pedig nagyon távol van az élő Jézus Krisztus szavaitól, taní-

tásától, életétől. Azt mondják, hogy nem kell gyülekezetbe 

menni ahhoz, hogy imádkozzon, de otthon sem imádkozik, 

nem olvas Igét, nem tölt csendességet az Úr jelenlétében, 

nem harcolja meg a hit nemes harcát sem otthon, sem a mun-

kahelyen, de ő váltig állítja, hogy nem kell ahhoz gyüleke-
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zetben járni, hogy higgyen. Az ilyen nem is hisz, csak kifo-

gásokat mond és hárít. Az ilyenek élete köszönőviszonyban 

sincsen azzal a fajta élettel, amiről Pál beszél a Galata levél-

ben (5. fejezet). 

Aztán vannak azok, akik, hisznek, azoknak az életén 

megmutatkozik, vannak látható jelei, vannak gyümölcsei an-

nak, hogy az élő Jézus Krisztusra építik az életüket, komo-

lyan veszik mindazt, amit Ő mond, megélik a mindennapok-

ban, a hétköznapokban (nem csak vasárnap, úgymond: vasár-

napi keresztyének), hanem az életük erről szól. Ez egy élet-

mód. Az élő Krisztussal történő életnek lesz a következmé-

nye az élő gyülekezet. Mitől lesz élő egy gyülekezet? Ha az 

abban lévő gyülekezeti tagok átélték az értük is meghalt va-

lóságos Jézus Krisztus kegyelmét, bűnbocsánatát, az újrakez-

dés, a tisztalappal indulás örömét. Ha személyes megváltó-

jukként ismerik Jézus Krisztust, megértették, hogy neki miért 

kellett meghalnia, és ez az ismeret személyes benyomássá, 

megtapasztalássá változik. Akik letudták tenni bűneiket, 

akiknek fáj a Krisztus nélküli élet, fáj a bűn és minden kö-

vetkezménye, és mindent megtesznek, hogy megismerjék az 

élő Krisztust. Akik élete is ezt tükrözi, nem bort isznak és 

vizet prédikálnak, hanem a mindennapokban is úgy élnek. 

Nem hazudnak, nem lopnak, nem csalják a feleségüket, fér-

jüket, nem mutyiznak az anyagiakban, hanem egyenesek, 

tisztán élnek, őszinték, képes azt is szeretni, aki őt nem szere-

ti, tud imádkozni az ellenségért, a rosszakaróért. Akik ha kö-

vetnek el bűnöket – mert követnek -, tudják, hogy őszinte 

bűnbánattal lehet Jézus elé borulni. Ettől lesz élő egy gyüle-

kezet! Az élő gyülekezet élő tagjai keresik az Isten akaratát, s 

a maguk életére vonatkoztatják! Egyre nagyobb teret enged-

nek Istennek a maguk életében, engedik, hogy az Isten terve 

valósuljon meg, keresik Isten országát és igazságát és a gyü-

lekezet, mint egy test tagjai Isten dicsőségére és a társadalom, 

illetve embertársaik javára él. 

Nyilván, nincs tökéletes gyülekezet, de létezik élő gyüleke-

zet. Ahol a gyülekezet tagjainak élő, mindennapi kapcsolata 
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van az élő Jézus Krisztussal. Ettől lesz élő egy közösség, 

hogy mind a templom falain belül, mind a templom falain 

kívül is megélik ezt a kapcsolatot, azaz látható jelei vannak, 

megmutatkozik a Jézusba vetett hit az életükön. 

Drága Gyülekezet! 

Ezért kérleli Pál apostol azokat, akik még nem szánták 

oda életüket Krisztusnak, hogy mielőbb tegyék meg. Ne iga-

zodjanak e világhoz, hanem az Ige mércéje szerint éljenek. 

Akik pedig már megtették, szolgáljanak Neki örömmel, az Ő 

dicsőségére, hogy a hívők ebben a világban élve formálják 

ezt a világot és Krisztus ábrázata rajzolódjék életükön, szava-

ikon, tetteiken, mert élő Urunk van és az élő Jézust szolgál-

juk!   

      Ámen! 


