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„1Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, 2és 
éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és 
önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves 
illatként.” 3Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság 
vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, aho-
gyan ez szentekhez méltó; 4se szemérmetlenség, se ostoba be-
széd vagy kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a há-
laadás. 5Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisz-
tátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak 
sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. 6Senki meg 
ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért 
sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. 7Ne vegyetek tehát 
részt ezekben. 8Mert egykor sötétség voltatok, most azonban 
világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság 
gyermekei. 9A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, iga-
zság és egyenesség. 10Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úr-
nak, 11és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedete-
iben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. 12Mert amiket ti-
tokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen,13de mindaz, 
amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. 14Mert minden, 
ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: „Ébredj fel, 
aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisz-
tus.” 
15Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem 
bölcsen, 16kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gono-

szak. 17Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem 
értsétek meg, mi az Úr akarata. 
18Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, ha-
nem teljetek meg Lélekkel, 19mondjatok egymásnak zsoltáro-
kat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok 
dicséretet szívetekben az Úrnak, 20és adjatok hálát az Isten-
nek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében. 21Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisz-
tus félelmében.” Ef 5,1-21 
 
 
 
Szeretett Testvérek! 
 
 

Az Efezusi levélben található talán az arányaihoz képest a 

legtöbb gyakorlati, etikai keresztyén tanítás. A 6 fejezetből 3 a 

keresztyén élet gyakorlati részéhez nyújt tanítást Pál. A 4. fejezet 

a Lélek egységéről, illetve az új életben való járás intéséről be-

szél, az 5. a szent életre való intésről és a házastársak kötelessé-

geiről, a 6. pedig a keresztyén házirendről és a lelki fegyverzetről 

szól.  

Az egész levél felszólításból áll: Legyetek, éljetek, ne ke-

rüljön közöttetek, meg ne tévesszen, ne vegyetek részt ezekben, 

éljetek úgy! stb… 
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Ez az alaphang két fontos felszólítással kezdődik, és azért 

kezdeném ezzel, mert e nélkül nem tudunk mit kezdeni Pál to-

vábbi intésével, figyelmeztetésével. Ezek a figyelmeztetéseket 

olyan környezetbe szánta Pál, ahol az efezusi gyülekezet nem 

csak ki volt téve a keresztyén liberalizmus, a pogány kultusz ha-

tásainak, hanem sajnos be is került a gyülekezetbe. Ezért szüle-

tett ez a levél, hogy megóvja Isten a gyülekezeteket ezeknek a 

hatásaitól. 

E kis bevezető után vizsgáljuk meg a textust. Azt mondja Pál: 

Legyetek Isten követői és éljetek szeretetben! Úgy gondolom, 

hogy csak akkor tudunk akár a paráznaság, a tisztátalanság, a 

bálványimádás kérdésével lelkiismeretesen foglalkozni, ha Isten 

követéséről beszélünk. Mert az Isten követése ki kell, hogy 

zárja ezeket a tényezőket az életünkből.  

Vegyük nagyító alá, miért „érdemes” Istent követni.  Nem bölcs 

Isten-bizonyítékokat szeretnék felállítani a mai istentiszteleten, 

hanem arról beszélni, hogy az Isten követése mennyire fontos 

mindennapjainkban, családi életünkben, gondolkodásunkban.  

Mit jelent a „követni” szó? A görög a µιµητης és µιµεοµαι nem 

csupán a „követni” szócskát jelenti, hanem utánozni, valakinek 

az útján járni. 

Pál arról beszél itt, hogy járjatok azon az úton, melyen Krisztus 

is járt. Járjatok a szeretet, a megbocsátás és a tisztaság útján! 

Engedje meg a gyülekezet, hogy ezen a reggelen ezt a hármat 

kiemelve beszéljek Jézus követéséről.  

- Jézust követni a szeretet útján! 

A szeretet szó ma teljesen el van csépelve. Ma már mindenki ezt 

a szót használja, a „szeressük egymást gyerekek” című ének so-

kunknak talán a fülébe cseng. Azonban sajnos a mai ember felté-

telhez köti a szeretetet. Szeretem, mert ezt és ez teszi velem, sze-

retem, mert ezt és ezt mondja rólam és még sorolhatnám. Abban 

az esetben tudom szereti, ha felém irányul valamiféle pozitív töl-

tésű cselekedet. Ezt önző szeretetnek is nevezhetjük, de talán a 

legmegfelelőbb erre az „érdek-szeretet”. Milyen érdekem fűző-

dik, mivel érdemelheti ki a szeretetemet? Talán sokunk úgy érzi, 

hogy ez nagyon ki van élezve, de kicsit nézzünk magunkba, gon-

dolkodjunk el azon, hogy ilyenek vagyunk e? Drága lelkészem, 

Győri János bácsi mondta és mondja nekem a mai napig, csak 
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szeress, mert azzal mindenkit meg lehet nyerni Krisztusnak. Ta-

lán a krisnások, a buddhisták, Jehova tanúi tudnak jó dolgokat 

tenni, jót cselekedni, szépen beszélni, de az a szeretet, ami Krisz-

tusnak bárkit is meg tud nyerni, az csak egyedül a krisztusi szere-

tet. Ez a szeretet pedig nem más, amit Krisztus is mutatott: „Bo-

csásd meg, mert nem tudják mit cselekszenek.” Ez a feltétlen, 

önzetlen, érdek nélküli szeretet. Vallom azt, csak azt tud így sze-

retni, aki Krisztust követi a szeretet útján. Hogy tegyem gyakor-

latiassá ezt az igehirdetést, mert az Ige is az! Gyakoroljuk min-

dennapjainkban. Mi nem a cselekedeteket hirdetjük, hanem a 

hitrejutást, ami aztán eredményezi a cselekedetet. Ma a keresz-

tyénségnek meg kell újulnia, meg kell tapasztalni egyházunknak, 

lelkészeinknek, professzorainknak, gyülekezeteinknek azt az első 

szeretetet, amit éppen az efezusi gyülekezet hagyott el (Jel 2). 

Csak ezáltal lehet újulás egyházunkban, a személyes életünkben! 

Ez csak úgy valósulhat meg, ha Krisztust követjük, mint példát, 

vagy a görög szó értelmében utánozzuk. 

 

 

 

- Jézus követni a megbocsátás útján! 

Ma nagyon sokszor elfelejtjük, hogy honnan jöttünk, honnan 

emelt ki Isten, mit bocsátott meg Isten nekünk – amennyiben ezt 

átéltük!  

A megbocsátás a keresztyének életében egy kulcsfontosságú 

esemény.  

Két oldala van: nekem valaki megbocsát, illetve én megbocsátok. 

Emlékezzünk arra a példára, amit Jézus mondott a gonosz szolga 

esetében. Előtte kérdezi Péter Jézust, hogy hányszor kell megbo-

csátani: erre Jézus: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, ha-

nem még hetvenszer hétszer is.” Ma nemhogy hétszer, még egy-

szer sem tudunk valakinek megbocsátani. Hányszor mondjuk azt, 

hogy: minden, csak azt az egyet nem tudom megbocsátani…! 

Vagy fehér ember nem felejt! Stb. Szeretett Testvérek! Rá kell 

lépni a megbocsátás útjára! Legyen követendő példa Jézus, aki-

nek szavát már az előbbi pontban említettem: 

„Bocsásd meg, mert nem tudják, mit cselekszenek.” 
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- Jézus követni a tisztaság útján! 

Ennél a résznél Pál elég konkrétan beszél a tisztaságról, a paráz-

naságról. Nem erkölcsi prédikációt szeretnék ma tartani, bár hoz-

zá kell tennem, sajnos ránk férne! Jézus idejében is voltak tisztá-

talan dolgok, ma is vannak. Példa erre az efezusi gyülekezet! 

Reményik Sándor szavaival élve, nem a bűn lett több, hanem az 

ember, aki azt cselekszi! Nincs új a nap alatt. A testi-lelki tiszta-

ság nagyon fontos kell, hogy a keresztyének életében legyen! Mi 

nem csak a lelki tisztaságot, a lelki fehér ruhát kell, hogy hirdes-

sük, hanem a testi tisztaságot is. Nem véletlen az esküvőn a fehér 

ruha. Bár ebben az erkölcstelen világban már megy ki szó szerint 

a fehér menyasszonyi ruha is a világból, mert elvesztette értel-

mét. Ezen is érdemes lenne elgondolkodni.  

Egyet viszont hirdethetünk! Lehet tiszta lappal indulni! És ez 

legyen a legnagyobb reménység számunkra. Soha nem lehet 

olyan mélyen az ember, ahonnan ne tudná kiemelni Isten őt! 

Legyetek Jézus követői és éljetek szeretetben! 

Kövessük Jézust a szeretet útján! 

Kövessük Jézust a megbocsátás útján! 

Kövessük Jézust a tisztaság útján! 

Legyetek Jézus követői, hogy aztán Jézus követei lehessetek! 

 

5 Móz. 13.5 

Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsait 

tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és 

hozzá ragaszkodjatok! 


