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„1Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és 
bűneitek miatt, 2amelyekben egykor éltetek e világ életmódja 
szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz 
a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban műkö-
dik. 3Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kí-
vánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a ha-
rag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, 
mint a többiek. 4De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő 
nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5minket is, akik 
halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal 
együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - 6és vele együtt fel-
támasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézu-
sért, 7hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyel-
mének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából 
Krisztus Jézusban. 8Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a 
hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9nem cse-
lekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10Mert az ő alkotása 
vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre terem-
tett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint él-
jünk.” Ef 2,1-10 
 
 

Drága Gyülekezet! 

Szeretett Testvérek! 

 

Az imént felolvasott igeszakasz nagyon röviden és velősen 

összefoglalja az ember állapotát és az ember Istenhez való viszo-

nyát. Tisztán kell abban a kérdésben látnunk, hogy mit tanít a 

Biblia az ember állapotáról és az Istennel való kapcsolatáról. 

Az ember lelki állapota születése pillanatában halott. Ez 

azt jelenti, hogy lelkileg halott állapotban van. Megszületik, do-

bog a szíve, lélegzik, testileg él, de lelkileg halott állapotban van. 

Azt tanítja a Biblia (2. dia), aki csak egyszer született, kétszer hal 

meg, aki kétszer születik, egyszer hal meg. Azaz, aki egyszer 

szülőktől születik ebbe a világba, az egyszer meg fog halni testi-

leg is és a lelki halál állapota miatt el is fog kárhozni. Tehát két-

szer fog meghalni. Ha valaki kétszer születik, azaz megszületik 

egyszer a szülőktől és hitrejut, megtér, újjászületik Isten Szent-

lelke által, megelevenedik lelkileg, az csak testileg hal meg, de 

átment a halálból az életbe, azaz üdvössége van.  
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Mit jelent a lelkileg halott állapot? (3. dia) Születésünk pil-

lanatától kezdve az Istennel való kapcsolatunk halott, azaz lelki-

leg halott állapotban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az Isten harag-

ja alatt élünk, az engedetlenség gyermekei vagyunk és a test kí-

vánságának hatalma alatt élünk. Erről beszél Pál ebben a részben 

(3/a dia): 

- Halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt (1. v.) 

- Engedetlenség fiai voltatok (2. v.) 

- Test kívánságai szerint életetek, követve a test és az érzé-

kek hajlamait (3. v.) 

- Harag fiai voltatok (3. v.) 

A bűn és az Ördög hatalma alatt él az ember. Így jön a világra. 

Lehet ez ellen kardoskodni, de a Szentírás ezt tanítja. Ezért ol-

vassuk az ApCselben (4. dia): „38A názáreti Jézust, mint kené 

fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót 

tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma 

alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.” ApCsel 10,38. Jézus 

Krisztus azért jött, hogy az Ördög és a bűn hatalmából megsza-

badítsa az embert. Hogy megelevenítse lelkileg, hogy az Istennel 

való viszonyát az embernek helyre állítsa. Milyen az ember Is-

tennel való viszonya? (5. dia) 

- Nem hisz Benne (hitetlenség) = hitetlenül él 

- Nem bízik Benne (bizalmatlanság) = Isten iránt bizalmatlan 

- Nem engedelmeskedik Neki (bűn, engedetlenség) 

- Nem követi Őt (istentelenség) = istentelenül él 

Ebben a lelkileg halott állapotban az Istennel való viszonya az 

embernek ilyen. Élő hit nélkül lelkileg ilyen halott állapotban 

van az ember. A hitetlen ember lelkileg halott, mert a hitetlenség 

a halál állapota, és így a lelkileg halott ember nem tud magától, a 

maga erejéből hívővé válni. Isten Szentlelkére van szükség, Aki 

képes megeleveníteni, az Istennel való kapcsolatot életre kelteni, 

bizalmat ébreszteni Őiránta, felismertetni, hogy mi a bűn, enge-

delmességben járni és követni Őt. Erre csak Isten Szentlelke ké-

pes, aki Jézus Krisztusra mutat rá, akivel az Atyával való kapcso-

latom helyreállhat. Azt a megszakadt kapcsolatot (6. dia), amely 

a bűneset után következett be, amikor az Istennel való kapcsola-
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tot is szimbolizáló Éden kertből az Isten kiűzte az embert („kiűz-

te az Úristen [az embert] az Éden kertjéből” I Móz 3,23). Ez-

zel végérvényesen megszakadt a kapcsolat az Atyával. 

 Jézus Krisztust pedig azért küldte (6/a dia), hogy az Atyá-

tól elszakadt ember életén segítsen. Mivel a bűn és a halál hatal-

ma uralkodik mindannyiunk életén, ezért Jézus Krisztust azért 

küldte, hogy halála által ezt az Istentől elszakadt állapotunkat, 

azaz bűneinket, engedetlenségünket megbocsássa: 

- „mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért” I Jn 2,2 

- „az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűn-
től. […]9Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: meg-
bocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden go-
noszságtól.” I Jn 1,7b.9 

és feltámadása által, mivel lelkileg halott állapotban vagyunk és 

kárhozatot érdemlünk, feltámadása által örök életet adjon a ben-

ne hívőknek: 

- „akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök 
életetek van.” I Jn 5,13 

- „36Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van” Jn 3,36 

(6/b dia) Az Atya azért küldte a világba a Pártfogót, a Vigaszta-

lót, az Ő Szentlelkét, hogy az Isten iránti hitetlenséget, bizalmat-

lanságot helyreállítsa, a bűn tekintetében meggyőzzön, hogy én 

bűnös ember vagyok, lelkileg halott állapotban jöttem erre a vi-

lágra és abban is élek, de Jézus Krisztus az én bűneimnek a bün-

tetését magára vállalva Isten kész nekem, bűnös embernek meg-

bocsátani. Isten Szentlelke képes engem, makacs, önfejű, önelé-

gült embert meggyőzni a bűneimről és megismertetni Jézus 

Krisztus kereszthalálát: 

- „ 8És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a 

bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. 9A bűn az, hogy nem 

hisznek énbennem” Jn 16,8-9 

- „3Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, té-

velygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rab-

jai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyű-

löltek és egymást gyűlölők. 4De amikor megjelent a mi 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                   „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                                       "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                                        Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                                   Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

4 

 

üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, 5nem az ál-

talunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő ir-

galmából üdvözített minket újjászülő és megújító für-

dője a Szentlélek által, 6akit kitöltött ránk gazdagon 

Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7hogy az ő ke-

gyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei 

legyünk az örök életnek.” Titus 3,3-7 

A Lélek munkájának:  

- Felismerem Jézus Krisztusban az Isten Fiát, a Megváltót. 

Felismerem benne bűneim bocsánatának adóját és üdvös-

ségem szerzőjét. 
- Valósággá lesz bennem Jézus Krisztus. Azaz élő hitre ju-

tok, elhiszem, hogy értem, helyettem és miattam halt meg 

Ő a kereszten. Ez az élő hit és bizalom megszületik ben-

nem és bűneim felismerése és megvallása által Isten Szent-

lelke újjászül engem, Jézus Krisztus lakozást vesz ben-

nem.  

Ebből a lelkileg halott állapotból az Atya így tud Jézus Krisztu-

son és az Ő Lelkén keresztül megeleveníteni. Ezt pedig kegye-

lemből teszi – ezért mondja: „kegyelemből van üdvösségetek a 

hit által” – ez pedig ingyen van. Ő ingyen adja. Tudjátok (7. 

dia), a kegyelem nem azért van ingyen, mert semmit nem ér, 

hanem azért, mert megfizethetetlen! Ő ezt tudja adni, a bűnö-

söknek bocsánatot, ebben az irgalmatlan világban irgalmasságot, 

a békétlenségben békességet, a gyászban vigasztalást, a halál re-

ménytelenségében az örök élet reménységét. Mindezeket hit által 

adja, ezért ébreszt bennünk hitet. Akiben nincs meg a Jézus 

Krisztusban való hit, abban nincsen meg a bocsánat, az nem tud 

irgalmasságot gyakorolni, az békétlenségben él, abban nincsen 

vigasztalás és már itt ezen a földön kárhozatban él és teljesen 

kilátástalan az élete. Lehet közömbös az ember, de a lelki halott 

állapot ezt jelenti. Ahol pedig lelkileg halottak vannak, ott a gyü-

lekezet is lelkileg halott állapotban van. Az eleven gyülekezet 

nem azt jelenti, hogy meg vannak keresztelve, le vannak konfir-

málva, esetleg presbiter, felügyelő, vagy lelkész az illető. Az 
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eleven gyülekezet nem azt jelenti, hogy fizet egyházfenntartói 

járulékot, ad adományt, vagy szolgál. Az élő gyülekezet Jézus 

Krisztusban hívő, hitrejutott, megtért, újjászületett emberekből 

áll. 

Hadd meséljek el egy történetet, amely az Egyesült Államok-

ban történt (8. dia):  

Egy amerikai lelkipásztor, aki egy teljesen halott gyülekezetbe 

került pásztornak. Amikor első prédikációját akarta megtartani a 

templomban, üres volt a templom. Amikor házanként fölkereste 

gyülekezete tagjait, mindenütt a teljes közönybe ütközött. Ez a 

lelkész végső elkeseredésében és kétségbeesésében arra a külö-

nös gondolatra jutott, hogy az újságban egy halálesetről szóló 

híradást tesz közé. Ebben a híradásban nyíltan bejelentette gyü-

lekezete halálát és meghívta az egyháztagokat a következő va-

sárnapon a templomban tartandó temetési szertartásra. A szen-

zációs hírre a következő vasárnap zsúfolásig megtelt a templom. 

Elől, a padsorok előtt egy koporsó volt felravatalozva, és a lel-

kész felhívta a gyülekezetet, hogy sorban vonuljanak végig mind-

nyájan a ravatal mellett, és egy a koporsóba vetett pillantással 

búcsúzzanak el a halott gyülekezettől. 

Mindenki nagy feszültséggel várta, mi módon ábrázolhatta vajon 

ki a lelkész a koporsóban a halott gyülekezetet, de akkor csodál-

koztak el igazán és sütötték le a szemüket, amikor semmi egyebet 

nem láttak a koporsóban, mint egy tükröt, és benne önmagukat. - 

Nagy ébredés lett e különös szertartás eredménye.  

Jézusnak van egy különös mondata a Jelenések könyvében: „Az 

a neved, hogy élsz, pedig halott vagy”. Jel 3,1. Ebből a halott 

állapotból akarta Nikodémust is kiemelni, amikor beszélgetett 

vele. Azt a Nikodémust, aki elöljáró volt, bölcs tanító volt. Nem 

a vallásossága számított, a pozíciója, a bölcsessége, hanem egye-

dül az, hogy megismerte-e Jézus Krisztust, elfogadta-e Őt, mint 

Megváltót, kapott-e bocsánatot? Ezért mondja Jézus 

Nikodémusnak (9. dia): „Bizony, bizony, mondom neked, ha 

valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten 

országába. […] 7Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: 
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Újonnan kell születnetek. […]18Aki hisz őbenne, az nem jut 

ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem 

hitt Isten egyszülött Fiának nevében.” Jn 3,5b.7.18. 

Egyedül Jézus Krisztus és a Szentlélek munkája által vál-

tozhat meg egy ember élete és kaphat egészen új természetet. 

Amiről beszél Pál apostol az efezusi gyülekezetnek, az csak és 

kizárólag eképen valósulhat meg egy ember életében. Jézus 

Krisztus az ajtó előtt áll – ahogy olvashatjuk a Jelenések köny-

vében (10. dia) – „20Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha 

valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek 

ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” Jel 3,20. Aki be-

hívja az életébe Jézus Krisztust, abban Isten Lelke elkezd mun-

kálkodni, felismeri a bűneit, megvallja, elhagyja és Krisztushoz 

igazítja az életét. Ezért a Krisztusban újjászületett ember más 

életű lesz (11. dia): 

 

Születésünk pillanatától lévő állapot: 

- Nem hiszek Benne (hitetlenség) 

- Nem bízom Benne (bizalmatlanság)  

- Nem engedelmeskedem Neki (engedetlenség) 

- Nem követem Őt (istentelenség) 

Hitrejutásunk állapota: 

- Hit ébred bennem = Felismerem Krisztust 

- Bizalom ébred bennem = Krisztusban bízom 

- Krisztus iránti engedelmességben élek 

- Követem Krisztust, Hozzá igazítom az életemet 

Így áll helyre az ember élete Jézus Krisztus kereszthalála és Isten 

Szentlelke által és a lelkileg halott állapotból így elevenít meg! 

        Ámen! 


