
Bibliai erények 10. 
Krisztusi, Krisztushoz tartozó 

 
Alkalom: vasárnap de. 

Dátum: 2019.11.03. 
Ige: Jn 4,4-26 
Róma 5,6-8 6Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istente-
lenekért. 7Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. 
8Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt ér-
tünk, amikor még bűnösök voltunk. 

 
Kedves Testvérek! Ünneplő Gyülekezet! 
A napokban volt egy film a hidegháborúról. Megtörtént események alapján készült ez a film. A tör-

ténet egy szovjet atomtengeralattjárón játszódott. Ezen a tengeralattjárón meghibásodott az egyik 
atomreaktor. A reaktor hűtése leállt, és folyamatosan nőtt a hőmérséklete. Mindenki tudta, hogy vagy el 
tudják hárítani a hibát, vagy pedig felrobban a reaktor, ami olyan hatalmas pusztítással járna, hogy nem-
csak a tengeralattjárón halnak meg mindnyájan, hanem a közelükben lévő amerikai hadihajó is biztosan 
elsüllyedne. Ezt pedig az amerikaiak atomtámadásnak fogják értelmezni, és kitör a harmadik világhá-
ború. 

A tengeralattjáró kapitánya 7 embert jelölt ki a feladatra, hogy három csoportban 10 perces váltással 
javítsák meg a reaktor hűtését. Mind a hét ember sejtette, hogy radioaktív sugárzás fogja őket érni, de 
vállalni kellett a feladatot. Ez volt a parancs. Nem tehettek mást. 

Amikor az első páros 10 perc után kijött, akkor már mindenki tudta, hogy halálos dózist kaptak, de 
folytatni kellett a munkát. Csak a film végén tudja meg a néző, hogy ez a hét fiatalember néhány nappal 
később valóban meghalt a sugárzás következtében.  

 
Kedves Testvérek! A mai igehirdetésben a Bibliai erényekről szóló sorozatban a Krisztusi, Krisztus-

hoz tartozó erényt, jellemvonást járjuk körül az Ige alapján. 
Ez a történet, amiből egy-két momentumot említettem nagyon egybecseng Pál apostol szavaival. Pál 

nagyon jól látja azt, hogy Krisztus milyen hihetetlenül nagy áldozatot hozott értünk, bűnös emberekért. 
Biztosan ő is hallott vagy ismert olyan esetet, amikor valaki önmagát feláldozta, hogy megmentsen mást, 
akit szeretett. Ezek a szovjet matrózok parancsot teljesítettek, amikor odamentek a sérült atomreaktor 
közelébe, hogy megakadályozzák az atomrobbanást. Nem gondolták azt, hogy olyan hatalmas sugárdó-
zist kapnak, amibe belehalnak, csak legfeljebb kihullik a hajuk. Mégis gyakorlatilag feláldozták magukat, 
így maradhatott életben a többi, és valószínűleg így kerülte el a világ az atomháború kitörését a ’60-as 
évek elején. 

Ismerünk mi is olyan hőst a magyar történelemből, aki életét áldozta társaiért. Ilyen pl. Dugovics 
Titusz, aki 1456-ban Nándorfehérvár ostroma alatt a mélybe rántott egy török katonát, hogy megaka-
dályozza a török lófarkas zászló kitűzését várra. 

Igen, ezek hatalmas hőstettek, melyek sorát biztosan tudnánk még folytatni azokkal, akik elveikért, 
hitükért, gyermekükért, szeretteikért mindent, még az életüket is feláldozták. Az Úr Jézus Krisztus azon-
ban kiemelkedik mindezek közül.  

Az Úr Jézus Krisztus azért más, mert Ő nem e világból való volt – ahogy erre többször utalt is (Jn 
8,23; 18,36). Krisztus a Mennyei Atya Isten Fia, aki élet és halál ura volt. Ő maga teljesen bűntelen és 
igaz volt. Ő megtehette volna azt, hogy teljesen felülemelkedik mindenen, ami ebben a világban van, de 
mégsem tette. 

Sőt, ahogy Pál apostol írja a Filippi gyülekezetnek: 5Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus 
Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Is-
tennel, 7hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és 
emberként élt; 8megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 
(Fil 2) 

Ezért olvashatjuk azt a nagyon különleges történetet a samáriai asszonnyal való találkozásról. De 
említhetném akár Zákeus történetét is, vagy még több más történetet is, melyben azt látjuk, hogy Krisz-
tus a legnagyobb szeretettel és együttérzéssel fordul oda olyan emberekhez, akiktől általában minden 
ember el szokott fordulni. 
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Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi Krisztus egyik legfontosabb tulajdonsága, jellemvonása, akkor 
azt mondhatnánk e történetek alapján, hogy Jézus odafordul az bajban lévő emberhez. Odafordul 
Zákeushoz, a gazdag ifjúhoz, a farizeus Nikodémushoz, a lepráshoz, a vámszedőkhöz, házasságtörő nő-
höz. Jézus odafordul bárkihez, aki elfogadja közeledését, aki nem gőgös vele szemben, sőt, alázatos. 
„…mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” (1Pt 5,5) 

A samáriai asszony története azért nagyon érdekes, mert látszólag ezzel az asszonnyal minden rend-
ben van. Szorgalmasan dolgozik, még a legnagyobb déli forróságban is képes vízért menni a kúthoz. 

A Jézussal való beszélgetésből azonban hamarosan kiderül, hogy ez az asszony a lelkében nagyon 
szomjas. Szomjazza azt, hogy végre rend legyen az életében, hogy ne járjon kézről kézre, egyik férfi ke-
zéről a másikéra. Vágyik arra, hogy valaki, hogy bárki helyreállítsa az ő zűrzavaros életét. Próbált ő már 
sok mindent, hogy jól élje az életet, de mindeddig nem sikerült sehogy sem. 

Most azonban megérez valamit, miközben Krisztussal beszélget: felismeri azt, hogy mindenek előtt 
az Istennel való kapcsolatát kellene rendbe tennie. Megérti, hogy ha Istennel kibékül, akkor tudja rendbe 
hozni az életét is. Ha krisztusi lelkülettel kapcsolódik Istenhez, akkor tud segíteni neki az Isten emberi 
kapcsolataiban. 

 
Kedves Testvérek! A Krisztusi, a Krisztushoz tartozó jellemvonások, bibliai erények három dolgot 

jelentenek. Ezt a hármat a Heidelbergi Káté 2. kérdésére adott feleletben találjuk meg: 
1. Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom. 
2. Másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból. 
3. Harmadszor, hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek. 
A Krisztushoz tartozó ember tudja csak igazán, hogy milyen súlyos a bűne és a nyomorúsága, ami 

elválasztja őt Istentől. Ez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy a hitetlen vagy krisztustagadó ember 
ne lenne bűnös. Sokkal inkább azt jelenti, hogy minél közelebb van az ember a világossághoz, annál job-
ban látja, hogy milyen piszkos a ruhája. Ezért minél közelebb vagyunk a világ világosságához, Krisztus-
hoz, annál jobban látjuk saját életünk, lelkünk bűneit, gonoszságait, melyek elválasztanak minket az 
Atyától, és elválasztanak minket az örök élettől. 

Aki Krisztushoz tartozik, az hisz Jézus Krisztusban, mint Isten Fiában, annak Isten bűnt nem tulaj-
donít, hanem bűnbocsánatot és örök életet ad neki.  

Isten úgy szabadít meg bennünket a bűn terhe alól, hogy először szembesít minket elveszett vol-
tunkkal. Meg kell azt látnunk, hogy Isten irgalma és könyörülete nélkül semmiképpen sem mehetünk be 
a mennyek országába. Mert nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, 
Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. (Mt 7,21) 

Úgy leszünk tehát szabadok, ha a Fiú megszabadít minket, és mi azt tesszük, amit a mennyei Atya 
kér tőlünk. Tehát a bűneikkel való szembesülés után felismerjük Krisztusban a Szabadítót, a Megváltót, 
Aki által valóban szabadok lehetünk. A János ev. 8,36 szerint: Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, va-
lóban szabadok lesztek. 

Igen, csak így lehetünk szabadok. Ezt a szabadságot sokan próbálták valahogyan utánozni, lemá-
solni. Próbálták ennek a szabadságnak az érzését mesterségesen felkelteni az emberekben, de ezek mind 
tévutak. Ha valaki nem Krisztuson keresztül közeledik az Atyához, akkor semmiképpen nem jut üdvös-
ségre. Ezért mondja Jézus, hogy Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár 
és kijár, és legelőre talál. (Jn 10,9) 

Egyszerűen nincs más út és nincs más lehetőség az üdvösségre, csak Jézus Krisztuson keresztül. 
16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. 17Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 18Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, 
már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. – olvassuk a János evangéliu-
mának 3. fejezetében. 

Ha pedig eljutunk egyrészt arra a felismerésre, hogy bűnösök vagyunk és megváltásra szorulunk, 
másrészt pedig arra a felismerésre, hogy Jézus Krisztus a mi bűneinkért jött el erre a világra, akkor le-
hetetlen, hogy ne legyen hála a szívünkben ezért a nagy szabadításért Istennek. 

Ez a három dolog kell tehát ahhoz, hogy boldogan élhess és halhass a Heidelbergi Káté 2. kérdése 
szerint. 

Milyen a krisztusi ember? Olyan, aki felismeri, amit a reformátorok is megértettek, hogy egyedül 
Krisztus által lehet üdvösségünk és örök életünk. 

 



 3 

Befejezésül szeretném idézni néhány híres ember vallomását Krisztusról: 
John Dyer angol író: „Az ember felmehet a mennybe egészség nélkül, gazdagság nélkül, dicsőség nél-

kül, műveltség nélkül, barátság nélkül, de Krisztus nélkül sohasem.” 
Egy felirat a New York-i Rockefeller Center épület homlokzatán: „Az ember végső sorsa nem tanul-

mányaitól, felfedezéseitől vagy győzelmeitől függ, hanem attól, elfogadja-e, amit kétezer esztendeje tanít 
neki Isten.” 

Isaac Newton: „Isten láthatatlanul kormányozza a világot, és megparancsolta nekünk, hogy egyedül 
Őt imádjuk, egyetlen más istent sem… Ő feltámasztotta Megváltónkat, Jézus Krisztust, aki felment a 
mennyekbe, hogy helyet készítsen számunkra.” 

Benedek Elek meseíró: „Végrendeletem: Ha lesz a síromon fejfa, csak e négy sor legyen rajta: Jézus 
tanítványa voltam, gyermekekhez lehajoltam. A szívemhez fölemeltem: Szeretetre így neveltem.” 

 
Kedves Testvérem! Te kinek mondod, kinek vallod Jézus Krisztust?  
Adja meg neked az Isten azt, hogy legyél te is krisztusi, Krisztushoz tartozó! 
Adja meg a kegyelmes Isten, hogy vallhasd Őt te is az Isten Fiának, Aki minden bűnödért tökéletesen 

eleget tett, hogy neked örök életed és üdvösséged lehessen! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


