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A hívők esetében az ige a természet szerinti életkorunkhoz hasonlóan különböző életkorokat 
határoz meg a hitben való érettségünk szerint. Így megkülönböztet kisdedeket (csecsemőket), 
gyermekeket, ifjakat és érett korúakat. Azt is látjuk, hogy Isten szeretné, ha minden hívő 
mielőbb eljutna az érett korra. Ezt világosan mutatják a következő igék: 

„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemi embereknek, hanem mint testieknek, mint 
a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert 

még nem bírtátok volna meg. Sőt még most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok; mert 

amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e és 

nem ember szerint jártok-e?”  (1 Korinthus 3.1-3) 
 
Pál ebben az igeszakaszban a testiességük miatt marasztalta el a korinthusi hívőket 
kisdedeknek (csecsemőknek) nevezve őket, akiket még mindig csak könnyű eledellel 
(„tejjel”) tudott csak táplálni, mert nem lettek volna képesek megemészteni a kemény eledelt. 
 
„Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az 
Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre 

van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak 

beszédiben, mivelhogy kiskorú. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek 

mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.”    
(Zsidó 5:12-14)   
 
A Zsidó levél írója szintén azért marasztalja el a hívőket, hogy lemaradtak a hitben való 
növekedésben, mert még mindig „tejjel” táplálkoznak, pedig már régen kemény eledellel 
kellene táplálkozniuk. Azt is leírja, hogy miért kell eljutni mielőbb az érett korra: aki ugyanis 
állandóan csak „tejjel” (könnyű eledellel) táplálkozik, az nem tud eljutni az érett korra és ezért 
könnyen megtéveszthető lesz! A kiskorúsága miatt nem tud eligazodni Isten beszédében 
és nem lesz gyakorlata a jó és a rossz közötti különbségtételben. Isten akarata ezért az, 
hogy a hívők mielőbb eljussanak az érett korra. Jézus a mennybemenetele után különböző 
szolgálatokat (ajándékokat) adott az egyháznak (apostolokat, prófétákat, evangélistákat, 
pásztorokat és tanítókat), akiknek azt a feladatot adta, hogy vigyék el a hívőket az érett korra. 
 
Ezen túl Jézus elküldte Pünkösdkor a Szent Szellemet is, hogy bennünk lakjon és elvezessen 
minket minden igazságra. 
 
Az utolsó idők nagy megtévesztése ellen az igazság szeretete és a hitben való érettség tud 
megvédeni minket. Minden hívőnek saját érdeke tehát, hogy mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy minél előbb eljusson az érettségre. Ehhez szükség van a Szent Szellem 
vezetésére az életünkben, az igazságban való folyamatos növekedésre, győztesen megvívni a 
mindennapi harcokat és folyamatosan gyakorolni a megvizsgálást (a jó és a rossz közötti 
különbségtételt), majd minden jó dolgot megtartani és a rossz dolgokat pedig elutasítani. 
 
A Szent Szellem folyamatos vezetése mellett szükséges a szolgálók folyamatos megítélése is, 
hogy ki a „jó fa”, aki valóban jó gyümölcsöt terem és ki a „rossz fa”, aki rossz gyümölcsöt 
terem. Ez azért szükséges, mert sok hamis krisztus, hamis apostol, hamis próféta, hamis tanító 
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és hamis pásztor támad, akik „álnok munkások”. Ezeket a hamis szolgálókat az érett hívőknek 
fel kell tudni ismerni, le kell leplezni és megszakítani a közösséget velük. Ezt látjuk a 
Jelenések 2.2-ben is, amikor a hívők próbára tették és leleplezték a hamis apostolokat, az Úr 
pedig megdicsérte őket: 
 
„Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem 

szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem 

azok, és hazugoknak találtad őket”. 

 
Ezek mind példaként és tanulságul szolgálnak számunkra. Ha törekszünk az igazság 
megismerésére, az abban való járásra és engedjük, hogy a Szent Szellem folyamatosan 
tanítson minket, akkor fel fogjuk ismerni az igaz és hamis szolgálókat egyaránt. Fontos, hogy 
készek legyünk arra, hogy Isten igaz szolgái a kapott ajándékaik szerint – kemény eledellel - 
tanítsanak minket és segítsenek elvinni az érett korra.  
 
A hívők szellemi érettség szerinti korát nem a fizikai életkoruk, vagy a hitben eltöltött éveik 
határozzák meg, mert lehet valaki 10-15 éves hívő és mégis szellemi „csecsemő”, ha testi 
módon él és nincs tapasztalata a szellemi megkülönböztetésben. Az igében azt látjuk, hogy 
Jézus mellett egyszerű, írástudatlan emberek fiatalon (30 éves koruk körül, 3 év alatt) el tudtak 
jutni az érett korra és Jézus nyugodtan magukra, ill. a Szent Szellem vezetésére merte bízni 
őket. A hamis szolgálók érdeke az, hogy a hívők tőlük függjenek és ne a Szent Szellemtől. 
Így kiskorúak maradnak és képtelenek lesznek megítélni és leleplezni őket. Akik pedig 
mégis megpróbálják gyakorolni a megítélést, azokat a „ne ítélj, hogy ne ítéltess” és a „ne 
emelj kezet az Úr felkentjére” igék helytelen értelmezésével hallgattatják el. Akik ilyeneket 
mondanak, azok hamis szolgálók, akiket messzire el kell kerülni. 
 
Isten igazi szolgái az érett korra akarják elvinni a hívőket és ezért folyamatosan kemény 
eledellel táplálják őket. Sosem akarják magukhoz kötni a hívőket, hanem az Úrral való szoros 
közösségre bátorítják őket. Az ilyen szolgálók igazi ajándékok a hívők számára. Ők nem a 
„viszkető füleknek” prédikálnak, hanem vállalják azt is, hogy a kemény beszéd miatt sokan 
elhagyják őket. 
 
„Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki 

hallgathatja őt?”   (János 6.60)   
 
Sokan nem szívesen hallgatják a kemény beszédet, ezért ne számíts sokaságra, ha érett korra 
akarsz jutni, azonban ez az út az, ami az örök életre vezet. Dicsőség érte Istennek! 
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Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap 

címének megadásával: http://keskenyut.wordpress.com  


