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Isten igazi szolgáinak egyik jellemzője, hogy szent edények, akik önmagukat 
megtisztítják (2 Tim. 2.20-21). Az Újszövetségben kétféle megtisztításról van szó. Az 
első megtisztítás, amit Isten cselekszik: 
 
"Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől…. Ha 
megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket 
minden hamisságtól.”   (1 János 1.7, 9).  
 
Isten tisztít meg minket a bűn vétkétől. Mi képtelenek vagyunk megtenni, csak Jézus 
vére képes megtenni azt. A második megtisztítás olyan valami, amit nekünk kell 
megtenni ("Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja” - 2 Tim. 2.21). Ez olyan, mint 
egy pénzérme két oldala. Isten megtisztít bennünket a múltbeli bűneinktől és mi 
megtisztítjuk magunkat azoktól a rossz dolgoktól, amiket látunk az életünkben. 
 
Talán egy bolondozós vicces szokásod van, ami megbánt másokat - amit Jézus sohasem 
tenne. Ne kérd arra Istent, hogy tisztítson meg attól. Mondd azt: Uram! Meg fogom 
tisztítani magamat. Abbahagyom ezt a rossz szokásomat a te segítségeddel." Vagy lehet, 
hogy kíváncsi természeted van, ami mások dolgába avatkozóvá tesz téged. Meg kell 
tisztítani magad, hogy ne érdeklődj olyasmi után, ami semmiképpen sem tartozik rád. 
Ha egy ember ilyen módon megtisztítja magát, akkor lehet egy megszentelt és hasznos 
edény a Mester számára. 
 
Az életem szenvedélye sok év óta, hogy egy hasznos edény legyek Isten minden jó 
munkájára, amit a földi életemben rajtam keresztül tehet. Legfeljebb 80-90 évet élhetünk 
ezen a földön. Életünk minden idejével el kell számolnunk Istennek. Ha ilyen életet 
akarsz élni, akkor tisztítsd meg magad minden nap. Kérd meg az Urat, hogy mutassa 
meg neked a haszontalan dolgaidat – és tisztítson meg azoktól. Ha komolyan veszed ezt, 
akkor hasznos edény lehetsz a Mester számára. Sok haszontalan edény van az 
egyházban. 
 
Pál a keresztyéneket egy házban lévő különböző edényekhez hasonlítja. 
 
"Nagy házban pedig nemcsak arany - és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből 
valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát 
valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos 

a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.”  (2 Tim. 2.20-21) 
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Ne gondolj azonban egyedül a hasznosságra. Sok ember örül neki, hogy Isten használja 
őt. Egy házban az emberek többet használnak egy fa dobozt, mint az arany edényeiket. 
De melyik az értékesebb? A hasznosságodra vagy tekintettel, vagy a szellemi értékedre? 
A szellemi értéked sokkal fontosabb Istennek az Ő munkájában, mint a hasznosságod. 
Isten sok embert használ, még a gonoszt is, hogy elvégezze az Ő munkáját. A gonosz 
annak idején elhelyezett egy tüskét Pál testében, de Isten felhasználta azt, hogy 
alázatosságban tartsa Pált. Isten használta Bálámot. Isten használta Salamont még arra 
is, hogy szent könyveket írjon; mégis a pokolra ment azt követően. Ezért egyáltalán nem 
számít dicsőségnek az a tény, hogy Isten használ téged. Sokan, akik prófétáltak és sok 
csodát tettek Jézus nevében Jézus elutasította őket az utolsó napon (Máté 7.22-23). Ezért 
az, hogy Isten használ valakit, az nem a leglényegesebb dolog. A lényeges az, hogy mi 
az igazi értéked? Arany edény vagy? 
 
Amikor egy házban tűz üt ki, az emberek az arany és ezüst edényeiket mentik ki gyorsan 
és nem az agyagkorsókat. Így lesz az akkor is, amikor a világ tűzben fog megégni.  
 
"És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá 
lesznek és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És 
megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten 
szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt.”  (Mal. 3.17-18) 
 
Ha jelenleg csak egy olcsó agyag edény vagy attól még lehet belőled egy arany edény, 
ha teljesen megtisztítod magad azoktól, amiket keresztyénhez nem illőnek találsz az 
életedben. Ha eldöntötted, hogy megtisztítod magad, először az ifjúkori vágyaktól kell 
megszabadulnod (2 Tim. 2.22). Még egy olyan ember is, mint Timóteus, aki kb. 45 éves 
volt abban az időben, el kellett, hogy fusson az ifjúkori vágyai elől. Pál egy szívbéli 
barátjának mondta, hogy az egyetlen mód az ilyen bűntől való megszabadulásra, a 
kísértés elöli elmenekülés. Nem volt szabad azt képzelnie, hogy már  öreg lenne ahhoz, 
hogy ne lenne kísérthető ezen a területen. Ne gondold azt, hogy azért mert 45 éves vagy 
te nem vagy kísérthető. Ne engedd, hogy az ilyen bűnök lehúzzanak téged és 
lerombolják a szolgálatodat.  
 
"Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a 
szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta 
szívből.”   (2 Tim. 2.22).  
 
Más szavakkal, elsősorban azokkal kell keresnünk a közösséget, akik vágynak a 
tisztaságra. Ez segíteni fog nekünk, hogy elmeneküljünk a bűn elől. A legjobb 
barátainknak a földön azoknak kell lenni, akik teljes szívvel vágynak a tisztaságra. Sok 



3 

 

hívő kevesebbel is megelégszik, nem érdekli őket a szentségben járás. Nekünk azonban 
azokkal kell a legtöbb időt eltöltenünk, akik szent életre vágynak. 
 
Honnan tudhatjuk, hogy valakinek tiszta a szíve? Jézus azt mondta, hogy az emberek 
arról beszélnek, ami megtölti a szívüket (Máté 12.34). Arról tudjuk meg, hogy mi tölti 
meg egy ember szívét, hogy mik azok a dolgok, amiről szeret beszélni. Ha mindig 
pénzről és anyagi dolgokról beszél, az azért van, mert a szívét a pénz tölti meg. Ezzel 
szemben, amikor egy ember többnyire az Úrról beszél, abból tudhatod, hogy mi tölti 
meg a szívét. Az olyan emberekkel való közösségre vágyom, akik arra vágynak, hogy 
olyanok legyenek, mint Jézus. Ha szeretjük az Urat, akkor szeretünk Róla beszélni. Ez 
az Úrért való hatékony szolgálat titka. 

-  § - 
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