
A lelki és a testi ember a gyülekezetben                               

 

Ezt a két csoportot leginkább 1Kor 2–3., Rm 8:1–7, valamint Gal 5. és 6. fejezete 

mutatja be. Mindkét csoport vizsgálatánál a fő szempont a Szentlélekhez való 

viszony – azért, mert Isten megállapítása szerint csak a Szentlélek által jöhet létre 

kapcsolat a mennyel.  

 

„A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki 

érte fel az Úr értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme 

van.” (1Kor 2:15–16) „Akiben a Lélek van, mindent meg tud ítélni, azonban senki 

által nem megítélhető. Ki ismeri az Úr Lelkét? Ki engedheti meg magának, hogy 

oktassa Őt? És bennünk ez a Lélek van.” (GNÜ-fordítás) A lelki ember a valódi 

keresztény. „Lelkinek” neveztetik, mert a Szentlélek tölti be. A besorolás alapja 

ebben az esetben is a Szentlélekhez fűződő kapcsolat. Jó és fejlődő kapcsolata van 

a Szentlélekkel. Élete középpontjában Jézus áll – „szívének trónján” Jézus foglal 

helyet. A lelki ember teljesen átadta magát Jézusnak, és ezt naponta megerősíti, 

amikor minden reggel mindent Jézusnak szentel: önmagát, és azt is, amije van. A 

Laodiceai levél melegnek vagy forrónak jellemzi, a tíz szűz példázata okosnak. A 

Római levél 8. és a Galata levél 5. fejezete még többet mond róla: „Bővelkedésben” 

éli az életét (vö. Jn 10:10), vagy amint Pál kifejezte: „beteljesedett az Istennek egész 

teljességéig” (Ef 3:19; Kol 2:9). 

 

A testi gyülekezeti tag: Lehet akár rövid ideje, akár régóta gyülekezeti tagnak lenni, 

és mégis testinek maradni. Ha nagy meglepetésedre azt állapítanád meg, hogy még 

testi vagy, ne mérgelődj miatta. Inkább örülj, hogy lehetőséged van rögtön 

megváltozni. A legtöbb testi keresztény tudatlanságból az, és többre vágyik hitben. 

Általában ez nem a saját hibája. Ne feledd: a Szentlélek által nagy örömben lesz 

részed a szívben lakó Krisztus élete által („a ti örömetek beteljék” – mondja Jézus 

Jn 15:11-ben). A változás által lépésről lépésre bővelkedni fogsz (Jn 10:10), és 

megalapozott reménnyel várod az örök életet.    

Mit jelent az, hogy testi? Ezek az emberek a test erejéből élnek, vagyis azokból az 

erőkből és képességekből, amelyekkel egy ember rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 

az ilyen ember nincs, vagy nem kellő mértékben van betöltekezve a Szentlélekkel. 

Többen azt gondolják, hogy ez a csoport olyan emberekből áll, akik durva bűnökben 

élnek. Ez azonban csak egy árnyalat a csoport sokféleségében. Pál a testi embereket 

„atyámfiai”-ként szólítja meg; ez mutatja, hogy gyülekezeti tagokról van szó. 

Csupán a Szentlélek hiányzik a szívből, lélekből.  

Egyes testi keresztények a hitéletükben elégedetlenséget, csalódást, céltalanságot 

éreznek, vagy épp állandóan nagy erőfeszítéssel küzdenek. Mások hozzászoktak a 

dolgok ezen állapotához, beletörődtek és elégedettek vele. Talán azt mondják: 

„Bűnösök vagyunk, ez ellen nem lehet mit tenni.” Más testi keresztények szeretnek 

lelkesedni. Örülnek, hogy felismerték a Biblia igazságát. A testi gyülekezeti tagok 

nagyon aktívak is lehetnek, sőt vezető pozíciót tölthetnek be a gyülekezetben vagy 

az egyházban. Akár nagy dolgokat is tehetnek Istenért.  

„A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja Őt, bármi legyen is egy 

ember hitvallása. Megtagadhatjuk Krisztust rágalmazás, bolond beszéd által, hazug, 

rosszindulatú szavakkal. Megtagadhatjuk, ha kitérünk a feladataink elől, vagy bűnös 

örömöket keresünk. Megtagadhatjuk a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan 

viselkedéssel, saját véleményünk dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek 

ápolgatásával, bajkeveréssel, sötétségben lakozással. Mindezek által kinyilvánítjuk, 

hogy Krisztus nincsen bennünk.” /E.G.W./  

Mivel a testi keresztény élete be van töltve „vallással”, gyakran nem veszi észre, 

hogy a legfontosabb hiányzik: a bensőséges, megmentő közösség Istennel. Amikor 

Jézus nem irányíthatja egy ember életét, akkor ott áll az ajtó előtt, és kopogtat. 

Engedjük hát be ŐT!   
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