
17. Átformálás 
 
Isten akarata számunkra nem az, hogy megmentsen minket a pokoltól, hanem az, hogy 
megszabadítson minket a bűntől és olyanok legyünk, mint Jézus. Ha buzgón keressük, 
hogy olyanná váljunk, mint Jézus, minden módon keresni fogjuk, hogyan lehetünk 
Hozzá hasonlók, és követni fogjuk Őt mindenben.  
 
- Az Újszövetség első ígérete a Máté 1:21-ben az, hogy Jézus meg fogja szabadítani a népét 
a bűneiből. Ennek következményeképpen a pokoltól is megszabadulunk, mert a pokolba 
azok kerülnek, akik megmaradnak a bűneikben. 
- Arra kell törekednünk elsősorban, hogy megszabaduljunk a bűneinktől. 
- Isten eleve elrendelt minket – ez azt jelenti, hogy előre meghatározta számunkra a 
„célállomást”. Ez nem a Mennyország, ahogyan sokan gondolják, hanem az, hogy olyanok 
legyünk, mint Jézus Krisztus. Ez olyan, mint amikor felszállunk egy vonatra, és a 
vonatjegyünkön rajta van a célállomás, amit el szeretnénk érni. Hogy milyen gyorsan érünk 
oda, az rajtunk is múlik, például, hogy nem szállunk ki a vonatból minden megállónál, és 
nem engedjük, hogy a világ elvonja a figyelmünket az úti célunkról.  
 
Az életre vezető kapu szoros, és az út keskeny. Kevesen fogják megtalálni azt az utat.  
Jézus az egyetlen ajtó, aki által beléphetünk az új életbe. Aki másik ajtón jön be, azt 
kizárják.  
 
- A Hegyi Beszédben (Máté 5-7. fejezetek) Jézus arról beszél, hogy a szoros az a kapu és 
keskeny az az út, amely az Életre visz. A kapu egy olyan dolog, amint egy pillanat alatt 
átlépünk, az út pedig olyan dolog, amin egész életünkben járnunk kell, de az út végén ott 
van a célállomásunk. 
- A János 10-ben Jézus azt mondja, hogy Ő az ajtó, és csak rajta keresztül léphetünk rá a 
keskeny útra, amely egy olyan életet jelent, amelyben egyre jobban Krisztus képére 
formálódunk. Aki az ajtót kikerülve próbál az útra lépni, azt a végén kizárják. 
- Nem léphetsz be egy maratoni futóversenybe sem valahol az táv közepén, hanem a start-
vonalnál kell kezdened. Ha akarsz, futhatsz végig a maratoni futókkal, de amikor eléred a 
célt, ki fognak zárni, mert soha nem álltál a start-vonalnál! 
 
Az új élet azzal kezdődik, hogy újjászületünk Jézus Krisztusban. Le leszünk metszve 
Ádám fájáról, és be leszünk oltva Krisztusba.  
 
- A keresztyén életnek van egy kezdőpontja, mint minden más versenynek. A Zsidó levél 
12:1-2 ezt versenyfutásnak nevezik. Ez a kezdőpont nem az, hogy egy keresztyén családba 
születtél, se nem az, hogy megkereszteltek, vagy bemerítettek vízbe, hanem az, hogy 
újjászülettél. 
- Az újjászületés, az új teremtéssé válás azt jelenti, hogy Krisztus lemetsz minket Ádám 
fájáról, és beolt minket Önmagába. Ezt elképzelhetjük úgy, hogy belépünk a szoros kapun. 
- Aztán következik egy hosszú út, amely elvezet minket a végső célállomásunkhoz, hogy 
teljesen olyanná váljunk, mint Krisztus. Ezt a hosszú, keskeny utat úgy hívják, hogy 
megszentelődés, azaz egyre inkább krisztusivá válni, és egyre inkább elhatárolódni az ádámi 
természettől, amelyet magunkban hordozunk.  
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A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus visszajön, hasonlókká leszünk Hozzá, és 
akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát. Ezt jelenti a keskeny úton való 
járás.  
 
- A reménységünk nem csak az, hogy Krisztus vissza fog térni, hanem az is, hogy amikor 
visszajön, olyanok leszünk, mint Ő. (1 János 3:2) Ez a két dolog úgy összetartozik, mint egy 
éremnek a két oldala. Onnan tudjuk, hogy megvan bennünk ez a reménység, ha 
folyamatosan tisztogatjuk magunkat. 
- A Biblia kétféle megtisztításról beszél. Az egyiket Isten végzi: megtisztít minket a 
bűneinktől Krisztus vére által. 
- A másikat nekünk kell végeznünk úgy, hogy folyamatosan be vagyunk töltekezve a Szent 
Szellemmel, és együttműködünk vele. Amire rámutat nekünk, hogy abban a dologban nem 
vagyunk krisztusiak (azaz Jézus nem tenné, gondolná, vagy mondaná azt a dolgot), azt a 
dolgot ki kell iktatnunk az életünkből. Lehet, hogy az törvényes és önmagában ártalmatlan 
dolog, de akadályozna minket abban, hogy minél előbb elérjük a célunkat. Pl. egy atléta 
számára törvényes dolog, hogy jókat egyen és sokáig aludjon reggel, de ha nem fegyelmezi 
meg magát az étkezésben és az alvásban (hogy korán reggel felkeljen, és futni menjen), 
akkor nem fogja megnyerni az aranyérmet.  
 
Azáltal, hogy tisztán tartjuk magunkat, megengedjük a Szent Szellemnek, hogy Jézus 
Életét létrehozza bennünk. Nem szabad a világhoz igazodnunk. El kell változnunk az 
elménk megújulása által, hogy úgy gondolkodjunk, és mindent úgy értékeljünk, mint 
Jézus.  
 
- Mi magunk nem tudjuk Jézus Életét, az isteni természetet létrehozni magunkban. Ehhez 
szükségünk van a Szent Szellem munkájára, de nekünk is együtt kell működnünk vele.  
- Például a Szent Szellem nem fogja kivenni a kezedből a távkapcsolót, ha olyan tévéműsort 
nézel, amit Jézus helytelenítene. Ő csak elmondja neked (a lelkiismereteden keresztül), 
hogy Jézus ezt nem tenné, de neked kell a távkapcsolóval csatornát váltanod. 
- A Róma 12:1 azt mondja, hogy (átfogalmazva) engedjük meg a Szent Szellemnek, hogy 
megújítsa a gondolkodásunkat, hogy ne úgy gondolkodjunk, mint a világ, hanem úgy, mint 
Jézus Krisztus. 
- Ha a Szent Szellem azt látja, hogy komolyan veszed azt, hogy olyan szeretnél lenni, mint 
Jézus, és egyre inkább Őrá szeretnél hasonlítani, akkor segíteni fog neked abban, hogy 
minél előbb elérd a célodat. (Teljesen csak akkor lehetünk olyanok, mint Ő, amikor majd 
visszatér.)   
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Feladatok  
 
1. Mi Isten akarata számunkra? 

 
   ___________________________________  
 
   ___________________________________  
 
   ____________________________________  
 

2. Ki által léphetünk rá az új és élő útra? 
 
   ___________________________________  
 
   ___________________________________  
 
   ___________________________________  
 
    

3. Mit jelent a keskeny úton járni, amely az Életre vezet? 
 
   ______________________________________  
 
   ______________________________________  
 
   ______________________________________  
 
 

4. Mit kell tennünk azért, hogy megengedjük Istennek, hogy új emberré formáljon át 
minket? 

 
   __________________________________  
 
   __________________________________  
 
   __________________________________  
 
 

5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása 
által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12:1) 
 
 
https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  


