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NOÉ BÁRKÁJA 

Stephen Kaung: Krisztus a Teremtés könyvében, 4. rész 

Ez az üzenet élőszóban hangzott el a Virginia állambeli Richmondban, az Egyesült Államokban, 

1982. januárjában. Ez az igeszolgálat a negyedik abból a nyolc részből álló sorozatban, mely 

Krisztust mutatja be nyolc személy életén keresztül Mózes első, a teremtésről szóló könyvében. 

1MÓZES 6-8 

EFEZUS 1:4-8, 11-14; 2:13, 15 

A Teremtés könyve (más néven Mózes 1. könyve) az első a Bibliában, és csupa életrajzot 

találunk benne. Az itt szereplő nyolc ember életéből kiderül, mi Istennek az emberrel 

kapcsolatos eredeti terve; megláthatjuk, milyen munkát végez Isten az emberben, valamint 

azt, hogy mit fog ebből kihozni a végén. A negyedik személy a Teremtés könyvében Noé, 

akinek az életéből egyértelmű, hogy az ő szimbóluma a bárka. Az 1Mózes 6-ban azt olvassuk, 

hogy amikor az ember sokasodni kezdett a földön, valami furcsa dolog történt. Az istenfiak az 

emberek lányaira tekintettek, és látták, hogy szépek; ezért ezek az istenfiak feleségül vették 

az emberek lányait. Amikor ez megtörtént, Isten azt mondta, „ne maradjon szellemem az 

emberben örökké, mivelhogy ő is hústest”.  

Ezt különféleképpen szokták magyarázni. Van, aki szerint az „istenfiak” megnevezés Séth 

leszármazottjaira, az istenfélő magra utal, az „emberek leányai” pedig Kain magvára. Én úgy 

vélem, itt másról van szó, hiszen amikor ez a dolog megtörtént, Isten elhatározta, hogy 

elpusztítja az emberiséget. Ezért ez csakis valami szörnyűség lehetett. Egy másik magyarázat 

szerint az „istenfiak” az angyalokra vonatkoznak. Jób könyvében az „istenfiak” kifejezés 

valóban az angyalokra utal. Az angyalok Isten fiai. Nem házasodnak, és férjhez sem mennek. 

Nekik ez a természetük. Ezek az istenfiak azonban, ezek az angyalok, nem maradtak meg a 

helyükön, és elkezdtek az emberek lányaival házasodni, az ő fajukon, az ő rendjükön kívül. 

Nem tartották meg azt a rendet, amit Isten beléjük helyezett. És kilépve rendeltetésükből 

létrehozták azokat a lényeket, melyeket a Szentírás óriásoknak nevez. Ezek félig emberek, 

félig angyalok voltak. Isten törvénye szerint azonban mindennek a maga faja szerint kell 

szaporodnia (lásd 1Móz 1). Valami azonban kitört a maga rendjéből, a maga fajából, és 

abnormálissá vált. Amikor pedig ez megtörtént, Isten úgy döntött, hogy el kell pusztítani a 

földet. 

Ez csak az egyik kórképe annak az időszaknak. Az ember nagyon gonosszá is vált. Még amit az 

ember a gondolataiban elképzelt, az is gonosz volt. Az ember az egész földet megrontotta, 

beszennyezte, és a föld megtelt erőszakossággal. Nem csak Kain istentelen leszármazottjai 

voltak gonoszak, de még Séth úgynevezett istenfélő leszármazottjai is gonosszá váltak Isten 

előtt. Az egész föld telve volt gonoszsággal. Egyetlen ember volt, aki kegyelmet talált Isten 

szemében, és ő volt Noé, aki igazságos és tökéletes volt abban a nemzedékben. Istennel járt. 

És ezért Isten megszólította őt, és megmondta neki, hogy hamarosan vége lesz a földnek. Még 

százhúsz év és Isten elpusztítja az egész földet minden élővel, ami rajta van. Noé és családja 

viszont kegyelmet talált Istennél. Ezért Isten azt mondta Noénak, hogy építsen egy bárkát 

góferfából; a bárka által pedig ő és családja épségben átvészeli az özönvizet. Sőt, miután az 
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özönvíz véget ért, és a régi föld, a régi teremtés elpusztult, Noé új földet fog örökölni, amikor 

kijön a bárkából. Ő lesz a hitből való igazságosság örököse (lásd Héb 11,7). 

Természetesen tudjuk, hogy a bárka az Úr Jézust jelképezi. A bárka góferfából készült, ami 

egyfajta kemény, romolhatatlan fa, ami az Úr Jézus emberi természetéről beszél. Ő, aki 

Istennel egyenlő volt, ezt nem tartotta zsákmánynak, hanem megüresítette Magát, szolgai 

formát vett fel, az emberhez vált hasonlóvá. De, amikor magára öltötte az emberi formát, 

valami eltérés mégis volt: az Úr Jézus romolhatatlan volt. Nem olyan, mint az emberiség többi 

része. 

Az Ige mindig a fát használja az emberiség jelképének. Mindannyian nem csak romlandók, de 

romlottak is vagyunk. Ilyen az emberi természet. Az emberi természet lealjasodott, romlott, 

bűnös és elfajult. Amikor azonban az Úr Jézus emberi formát öltött magára, Ő más volt. Habár 

tökéletes ember volt, emberi természettel, olyan ember, mint mi vagyunk, egy nagy 

különbség mégis volt: Ő góferfából készült – azaz romolhatatlan és romlatlan volt. Az Úr Jézus 

emberi természete tökéletes. Emiatt kellett szűztől születnie; nem örökölte Ádám 

megromlott, emberi természetét. Ő a szent Mag. Nem ismert bűnt. Igaz, mindenben meg lett 

kísértve, ugyanúgy, ahogyan mi is. Ha bármilyen kísértésre gondolunk, amelynek mi, emberi 

lények ki vagyunk téve, az Úr Jézus átment mindegyiken, de egy nagy különbséggel. 

Mindenben meg lett kísértve, de nem vétkezett. Nem lehetett megrontani. Romolhatatlan 

volt. Azt mondta: „Jön az ellenség, de Bennem nincs semmije”. Nem volt Benne semmi, ami 

az ellenség területéhez tartozott volna. Az Úr Jézus minden gonosz felett állt. Tökéletes. llyen 

a mi Urunk, Jézus. 

A bárka góferfáját szurokkal kenték be kívül is, belül is. Erre azért volt szükség, hogy vízhatlan 

legyen, hiszen a víz tetején kellett fennmaradnia. Ezért be kellett szurkozni kívül-belül – ennek 

azonban mélyebb jelentése is van. Az eredeti szövegben a „szurok” „váltságdíjnak” is 

fordítható. Más szóval, az az ok, amiért az Úr Jézus emberként eljött ebbe a világba, az a világ 

bűneiért való váltság volt. Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, hogy mi Isten 

igazságosságává lehessünk. A mi Urunk, Jézus azért jött ebbe a világba, hogy váltságul adja 

magát a világ bűneiért. Őáltala van megmenekülésünk (üdvösségünk), Őáltala bocsáttattak 

meg a bűneink, és Őáltala lehetünk eggyé Istennel. Erről beszél nekünk a bárka. 

Isten megparancsolta Noénak, hogy építse meg a bárkát. Noé idejében a földön soha nem 

esett az eső. Az özönvíz előtt a földet a pára, a harmat nedvesítette, de esőt soha, senki nem 

látott, vízözönről nem is beszélve. Isten mégis azt parancsolta Noénak, hogy bárkát építsen. 

Ez valami olyasmi volt, amit soha, senki nem látott korábban – sem hajót, sem esőt, sem 

özönvizet. Az egész felfoghatatlan volt az emberek számára. Isten azonban azt mondta 

Noénak, építsen egy bárkát, ami nem más, mint egy hajó, az első hajó, amit a világon 

építettek. Százhúsz évig tartott, míg Noé megépítette ezt a nagy hajót. Nem volt eső, áradás, 

semmi ilyesmi nem volt korábban. Az emberek sosem láttak ilyen különös építményt. Noé 

azonban, hit által, félte Istent. Hitt abban, hogy amit Isten mondott, igaz, és megépítette a 

bárkát. A bárka által pedig Noé és családja megmenekült. 

Tudjátok, hogy néz ki a hajót jelentő kínai írásjegy? A kínai írásjegyek képekből állnak, a hajó 

írásjegye pedig egy kenu, amelyiknek nyolc száj van az oldalán. Egy száj pedig egy embert 
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jelent. Tehát a hajó az egy csónak nyolc emberrel – ez a kínai szó jelenti a hajót. Ez Noé 

története, hiszen a bárkában nyolcan voltak. Ez volt a legelső hajó, amit valaha építettek. 

Tudjuk persze, hogy mai értelemben Noé bárkája nem volt hajó, hiszen, ha megnézzük, sokkal 

inkább olyan volt, mint egy úszódokk. A célja ugyanis nem az volt, hogy navigálni lehessen, 

hanem hogy fennmaradjon, és lebegjen a vízen. Tehát tulajdonképpen egy hatalmas úszódokk 

volt, egy hatalmas lebegő konténer. A célja az volt, hogy tárolni lehessen benne valamit, és 

fennmaradjon a víz tetején; nem az irányíthatóság volt a cél. Mégis ez volt a valaha épített 

legelső hajó. 

MEGMARADNI ŐBENNE 

Mi Noé és a bárka eseményeinek alapvető mondanivalója? Úgy vélem, az alapvető gondolat 

ebben, amit Isten Szelleme meg akar láttatni velünk, hogy mit jelent Krisztusban maradni. 

Énók Istennel járt, az Istennel való járás pedig külső magatartást jelent. Ez a világnak szóló 

bizonyságtétel. Az az ember, aki Istennel jár, annak ez meglátszik az életén. Ez bizonyság, mert 

az élete különbözik a világétól. A külső járás belső titka viszont az, ha Krisztusban maradunk. 

Más szóval, nem fogunk tudni Istennel járni, ha az életünk nincs elrejtve Krisztusban. Ha 

Krisztusban maradunk, akkor Istennel fogunk járni. Ez lesz a természetes következménye az 

Őbenne maradásnak. Egyfelől tehát Énók azt mutatja, mit jelent Istennel járni, másfelől Noé 

viszont azt, hogy mit jelent Krisztusban maradni. 

Miért kellett megépíteni a bárkát? Azért, hogy Noé és a családja bemehessen oda, és ott meg 

legyenek őrizve. Bent kellett lenniük a bárkában, mely valójában egy hatalmas láda volt, egy 

hatalmas, háromdimenziós építmény. Noénak nem csak be kellett oda mennie, hanem az 

ítélet egész ideje alatt ott bent kellett maradnia. Tudjuk, hogy Noé és családja egy évet és tíz 

napot töltött a bárkában, ugyanis Noé hatszázadik éve második hónapjának tizenhetedik 

napján mentek be, és nem jöttek ki a hatszázegyedik év második hónapjának huszonhetedik 

napjáig. Tehát egy évig és tíz napig voltak a bárkában, az özönvíz teljes ideje alatt, az ítélet 

teljes időszaka alatt. Amikor pedig kijöttek, új világot örököltek. 

KRISZTUS BENNÜNK 

Hiszem azt, hogy ez az egész arról tanít bennünket, mit jelent Krisztusban maradni.  Persze, a 

Krisztusban való megmaradás egy megtapasztalás; Krisztusban ez a helyzetünk. Helyzetünket 

tekintve Krisztusban vagyunk, ezért annak a tapasztalatnak is a miénknek kell lennie, hogy mit 

jelent Krisztusban maradni. Istennek hála, nekünk nem kell százhúsz évet bárkaépítéssel 

töltenünk, mert Isten már épített nekünk egy bárkát. Isten ezt a bárkát nekünk adta. Nekünk 

csak az a dolgunk, hogy bemenjünk ebbe a bárkába. Mikor mentünk mi be ebbe a bárkába? 

Akkor történt meg ez, amikor hittünk az Úr Jézusban. Amikor hittünk az Úr Jézusban, nagyon 

sok minden történt egyszerre. 

Néha azt gondoljuk, hogy amikor hittünk az Úr Jézusban, csak egy dolog történt – 

megbocsáttattak a bűneink. Istennek hála, amikor hiszünk az Úr Jézusban, megbocsáttatnak 

a bűneink! Ez valóban megtörtént, de amikor hiszünk az Úr Jézusban még sok más egyéb is 

történik. Az egyik ilyen, hogy Isten élete Krisztus Jézusban belénk költözik, és a mi életünkké 

válik. Újonnan születünk. A Szellemtől születünk. Új életet kapunk. Isten élete Krisztus 

Jézusban lesz a mi életünk. Befogadjuk magunkba Őt. Bennünk van; Krisztus bennünk a 
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dicsőség reménysége. Krisztus van bennünk; az Ő élete van bennünk; Ő az életünk. Ez 

hatalmas nagy dolog! Sokkalta értékesebb, mint az, hogy megbocsáttattak a bűneink. A 

bűnbocsánat nagyszerű dolog. Mi, akik a halálos ítélet, a ránk nehezedő súly, a bűn terhe alatt 

voltunk, egyszer csak azt találjuk, hogy minden bűnünk megbocsáttatott! Ez nagyon nagy 

dolog! De van valami, ami még ennél is sokkalta nagyobb, mégpedig az, hogy Krisztus bejött 

az életünkbe. Krisztus a miénk lett úgy, mint Aki a mi életünk. Ő bennünk a dicsőség 

reménysége. Ez egy dolog. 

„KRISZTUSBAN” 

De van még más is. Nem csak hogy Krisztus bejött az életünkbe azért, hogy Ő legyen a mi 

életünk, hanem az is történt, hogy Isten bennünket Krisztusba helyezett. Igen, bennünk van – 

mi pedig Őbenne vagyunk. Az 1Korinthus 1,30 szerint: „belőle vagytok pedig ti Krisztus 

Jézusban, aki bölcsességgé lett nekünk Istentől, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és 

megváltásunkká”. Belőle – azaz Istenből – vagytok Krisztus Jézusban. Krisztus Jézusban 

vagyunk. Hogyan vagyunk Krisztus Jézusban? Istentől. Más szóval, amikor hiszünk az Úr 

Jézusban, Isten valamit csinál velünk. A Szent Szellem nem csak újonnan szül bennünket, és 

belénk helyezi Krisztus életét, hanem ugyanakkor Isten átvisz a sötétség uralmából az Ő 

szeretett Fiának uralmába. Isten kivesz bennünket Ádámból, és belehelyez Krisztusba. Ezt 

nem mi magunk tesszük, erre mi képtelenek vagyunk, és nem is nekünk kell megtennünk.  

Néha hibásan gondolkodunk: „Bárcsak bejuthatnék Krisztusba, akkor minden gondom 

megoldódna!” Még Hudson Taylornak is megvolt ez a problémája. Már évek óta 

misszionáriusként tevékenykedett Kínában, és Isten már addig is komolyan használta. Mégis 

azt vette észre, hogy az élete nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. Érezte, hogy 

kísérthető, hogy elbukik, és hogy a bizonyságtétele nem olyan, mint amilyennek lennie 

kellene. Ez nagyon nyugtalanította, és imádkozással és böjtöléssel kezdte keresni Istent. Azt 

gondolta, „Bárcsak bekerülhetnék Krisztusba, akkor minden ilyen probléma megoldódna. De 

hogyan juthatok be Krisztusba?” Megpróbált bejutni Krisztusba, de nem tudta, hogyan kell. 

Azt gondolta, hogy hitre van szüksége, ezért hitért imádkozott, de a hit nem jött. 

Ez a mi problémánk? Ha Krisztusban vagyunk, akkor minden gondunk megoldódik. De hogyan 

juthatunk be Krisztusba? Az Ige azt mondja, hogy már Krisztusban vagyunk. Ha pedig már bent 

vagyunk, akkor nem lehet újra bemenni, még jobban bent lenni, mert már ott vagyunk benne. 

Hudson Taylor végül egy napon felfedezte, „Miért is imádkozom? Hiszen már bent vagyok. Ő 

a szőlőtő, én a szőlővessző. Nevetséges volna a szőlővesszőnek folyton úgy imádkoznia, hogy 

bárcsak bejuthatna a szőlőtőbe, hiszen a szőlővessző a szőlőtőben van, a szőlőtő pedig a 

szőlővesszőben. Ők ketten egyek.” 

Nem tudjátok, hogy Isten Krisztust, a dicsőség reménységét belétek helyezte? Egyedül azért 

lehet reménységünk a dicsőségre, mert Krisztus bennünk van, és ugyanakkor Isten bennünket 

is Krisztusba helyezett. Krisztusban vagyunk. Ez a mi új helyzetünk. Ez pedig nagyon értékes 

dolog! Isten kivett bennünket Ádámból – Ádámban mind meghalnak. Krisztusba helyezett 

bennünket – Krisztusban életre kelünk. Ez a mi helyzetünk. Mindenki, aki hisz az Úr Jézusban, 

Krisztusban van. Milyen óriási dolog ez! Krisztus a bárka, és mi a bárkában vagyunk. 

Krisztusban vagyunk. 
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KRISZTUS GAZDAGSÁGÁT ÉLVEZZÜK 

Mit jelent Krisztusban lenni? Az Igében látjuk, milyen hatalmas nagy dolog Krisztusban lenni. 

Noénak bent kellett lennie a bárkában, mert csakis ezen a módon őrizhette meg az életét. Ez 

az egyetlen módja az ítélettől való megmenekülésnek. A bárkán kívül mindenki megfulladt. 

Csak azok, akik bent voltak a bárkában, mehettek át a halálból az életre. A bárka 

százharmincöt méter hosszú, huszonkét és fél méter széles, és tizenhárom és fél méter magas 

volt. Hatalmas nagy építmény, sokféle belső térrel. Némelyik helyiségnek magasnak kellett 

lennie a zsiráfok miatt, másiknak meg szélesnek a vízilovak miatt. Változatos méretű és 

formájú helyiségek voltak tehát benne, hogy az összes állatot be tudja fogadni. De nem csak 

helyiségek, hanem három emelet is volt a bárkában, ahol mindenféle élelmet is kellett tárolni. 

Így Noé nem csak az ítélettől, az özönvíztől menekült meg, hanem a bárkában részesülhetett 

az ott tárolt élelemből is. Élvezhette mindazt a gazdagságot, ami ott fel lett halmozva. Annyira 

tágas volt, annyira hatalmas ezzel a sok helyiséggel, három emelet magasságban! Egyre 

feljebb és feljebb lehetett benne menni. Mindez a gazdagság sokaságáról beszél. 

Mit jelent az, hogy „Krisztusban”? Isten Krisztusba helyezett bennünket. Ez hatalmas dolog, 

mert Krisztusban megmenekülünk az ítélettől. „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A 

régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Mindezek pedig Istenből vannak.” A régi teremtés 

elpusztult az özönvíz által, de Krisztusban új teremtés vagyunk. És nem csak ez, hanem 

Krisztusban élvezhetjük mindazt a teljességet is, ami Krisztusban van. A Kolossé 2-ben azt 

mondja, „Őbenne (Krisztusban) lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és ti Benne 

vagytok beteljesedve.” Ki foghatja föl az Istenség teljességének mélységét? Ki mérheti meg 

Isten szeretetét? Ki mérheti meg Isten igazságosságát? Ki mérheti meg Isten világosságát? Ki 

mérheti meg Isten tisztaságát? Ki mérheti meg Isten erejét, Isten bölcsességét? Az Istenség 

egész teljessége, minden, amit csak Istenről gondolni tudunk, Benne lakozik testileg – 

stabilan, szilárdan. Mi pedig teljessé lettünk Őbenne, mert Őbenne vagyunk. Más szóval, 

minden, ami Istenből való, Krisztusban van, és Isten Krisztusba helyezett bennünket. Ezért 

minden, ami Krisztusban van, az számunkra is van, hogy élvezhessük. Ez a mi helyzetünk. Ebbe 

helyezett bele minket Isten. 

Az Efezus 1-ben többször is látjuk ismétlődni azt a kifejezést, hogy „Krisztusban”. Isten azt 

próbálja megláttatni velünk, hogy micsoda áldás számunkra, hogy Krisztusban vagyunk. 

Efezus 1,3: „Áldott legyen a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket 

minden szellemi áldással a mennyeiekben Krisztusban”. Pál apostol áldotta Istent, amikor arra 

gondolt, amit Isten tett. Isten megáldott bennünket – nem meg fog áldani – hanem már 

megáldott minden szellemi áldással, ami csak az eszünkbe jut, a mennyeiekben. Hol? 

Krisztusban. Minden szellemi áldás a mennyeiekben, melyekkel Isten megáldott minket, 

Krisztusban van. Más szóval, Krisztuson kívül nincs áldás. Krisztuson kívül Istennek nincs mit 

megáldania, mert már megáldott bennünket minden szellemi áldással Krisztus Jézusban. 

Néha azért nem részesülünk áldásban, mert kikerülünk Krisztusból. Lehetetlen kimeríteni 

mindazt, ami Krisztusban van. Ez végtelen, mert Isten is végtelen. Pál csak megemlít néhány 

dolgot, hogy megértsük. Az Efezus 1,4-ben azt mondja: „amint kiválasztott minket Őbenne a 

világ alapjának levetése előtt”. Tudjátok, hogy minket már a világ alapjának levetése előtt 

kiválasztott? De hol voltunk mi kiválasztva? Őbenne, Krisztusban választott ki minket. Ha nem 
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Krisztusban, akkor sehogyan nem vagyunk kiválasztva. Ő a világ megalapozása előtt 

Krisztusban választott ki minket. Krisztusban ismert bennünket, mielőtt megszülettünk. 

Ismert bennünket, mielőtt megfogantunk volna anyánk méhében. A világ alapjainak levetése 

előtt már ismert bennünket. Az örökkévalóság szerinti múltban Isten már kiválasztott minket 

Őbenne, Krisztusban. 

1,4b-5. vers: „hogy legyünk szentek és feddhetetlenek (hibátlanok) Őelőtte, szeretetben, 

előre arra rendelt (kiszemelt) minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által”. 

Kiválasztott bennünket. Arra választott ki vajon, hogy a mennybe menjünk, és ott hárfázzunk 

és az arany utcákon járjunk? Nem, ennél többért. Céllal választott ki bennünket, ez a cél pedig 

a fiúvá fogadás, ami fiúságot jelent. Más szóval, Istennek az a szándéka, hogy Krisztus 

Jézusban ne csak megmeneküljünk, és csecsemők legyünk Krisztusban, újonnan születettek, 

hanem hogy felnövekedjünk, érettek legyünk, és eljussunk oda, hogy Isten fiai legyünk, hogy 

felelősséget vállalhassunk Isten Fiával együtt. Ezt jelenti az, hogy „Krisztusban”. Ez egyedül 

Krisztusban lehetséges, és egyedül Őbenne megvalósítható. 

1,5b-6. vers: „Az Ő akaratának jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, 

amellyel megajándékozott minket (amellyel kedvez nekünk) ama Szerelmesben.” Isten ma 

jóindulatával kedvez nekünk Krisztusban. Miért fogad el bennünket Isten? Nem azért, amik 

vagyunk, hanem azért, mert a Fiúban vagyunk. Azért fogad el bennünket, mert elfogadja a 

Fiút. Jóindulatot kaptunk Istentől, nem azért, mert jobbak lennénk másoknál, hanem Isten 

szeretett Fiáért. Isten ama Szerelmesben kedvez nekünk. 

1,7. vers: „Akiben miénk lett a megváltásunk az Ő vére által, az elesések bocsánata 

kegyelmének gazdagsága szerint”. Hogyan lettünk megváltva? Megváltva a törvény átkától? 

Megszabadítva az örök haláltól? A vér által. Hogyan? Őbenne – Krisztusban. 

11. vers: „Őbenne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, 

aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, 

mint akik előre reménykedtünk Krisztusban.” Őbenne örökséget is kaptunk. Ahogy Péter 

mondta, a mi örökségünk romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan. Minden, amit e 

világban örökölhetünk, az romlandó, beszennyezett, és végül az enyészeté lesz. De 

Krisztusban olyan örökséget kaptunk, mely örökre szól, romolhatatlan, szeplőtelen és 

hervadhatatlan. 

13-14. vers: „Akiben ti is, miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, 

akiben miután hittetek is, elpecsételtettetek az ígéretnek szent Szelleme által.” Krisztusban el 

lettünk pecsételve az ígéret Szent Szelleme által. A pecsét a biztonságot jelenti. Régen, amikor 

az ember rátette a pecsétjét valamire, azt jelentette, hogy az a dolog őhozzá tartozik, az övé. 

Mi Krisztusban el lettünk pecsételve az ígéret Szent Szelleme által. A Szent Szellem bennünk 

a biztosíték, a foglaló. Egyfelől azt mutatja, hogy Istenhez tartozunk, aki megvásárolt 

bennünket. Másfelől ez a biztosíték azt mondja, hogy ez csak az előleg, foglaló – azt mutatja, 

hogy meg fogjuk kapni a teljes örökségünket. Ezért mondja: „aki a mi örökségünknek foglalója 

tulajdonául való kiváltásunkra, az ő dicsőségének dicséretére”. Ezek mind Krisztusban vannak. 

2. fejezet,15; 13. vers: „A parancsolatok tételes törvényét hatálytalanította, azért, hogy a 

kettőt önmagában egy új emberré, mint békességszerzővé teremtse (…) Most pedig Krisztus 
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Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által.” Krisztusban lenni 

nagyon értékes és drága hely. Isten Krisztusba helyezett bennünket, és Krisztusban 

mindezeket az áldásokat megkapjuk. Ez mind a miénk. Ez a mi helyzetünk, melyet Isten 

nekünk adott. Micsoda helyünk van! 

KRISZTUSBAN MARADNI 

Noé története azonban többről szól, mint arról, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Noé 

története a Krisztusban való megmaradásról is beszél, mert nem csak bement a bárkába, 

hanem ott is maradt, folyamatosan ott volt bent, ott nyugodott végig, amíg az ítélet időszaka 

tartott. Ezért ez a Krisztusban maradásról beszél. A „maradás” azt jelenti, hogy valahol 

folyamatosan ott lenni, ott maradni, nyugodni, szilárdan állni, lakozni. Azt jelenti, hogy 

Krisztust tesszük otthonunkká, Krisztusban lesz az otthonunk. Az ítélet egész időszaka alatt 

Noénak a bárka volt az otthona. Hát nem Krisztus a mi otthonunk? Egyfelől hamarosan ítélet 

jön erre a világra, másfelől viszont már eljött az ítélet. Az egész világ Isten haragja alatt van. 

De Istennek hála, az egész időszak alatt nekünk Krisztusban lehet az otthonunk. Ez az egyedüli 

védelem és az egyedüli válasz – Krisztusban maradni. 

A Krisztusban maradás valójában parancs is. A János 15-ben az Úr azt mondja: „Én vagyok a 

szőlőtő, ti a szőlővesszők. Én bennetek és ti Énbennem. Maradjatok bennem, és Én bennetek 

maradok, és sok gyümölcsöt fogtok teremni.” „Krisztusban” – ezt végezte Isten értünk. 

Nekünk nem kell semmit tennünk azért, hogy Krisztusban legyünk. Ezt Isten végezte el. 

Krisztusba helyezett bennünket. Nekünk adta ezt a helyzetet, ezt a lehetőséget, de hogy meg 

is maradjunk Krisztusban, az a mi felelősségünk. Sőt, valójában ez Isten parancsa. Azt mondja: 

„Maradjatok Énbennem. Nektek, akik Énbennem vagytok, Bennem is kell maradnotok. Ti, 

akiket Isten Krisztusba helyezett, maradjatok Krisztusban! Ne jöjjetek ki! Maradjatok ott 

folyamatosan! Legyen az otthonotok, és ha ezt teszitek, akkor sok gyümölcsöt fogtok 

teremni.” 

Krisztusban lakozunk? Ha megmaradunk Őbenne, akkor felfedezzük és megtapasztaljuk 

mindazt a gazdagságot, ami Krisztusban van. Ha azonban nem maradunk meg Krisztusban, 

nem fogjuk sehogy sem megtudni, mennyire gazdag a mi Krisztusunk. Ma a gond nem 

Krisztussal van, hanem azzal, hogy Benne maradunk-e vagy sem. Ha egyedül Krisztusban 

lakozunk, mindent meg fogunk ott találni, amit megtapasztalhatunk és élvezhetünk. 

A BENNÜNK LÉVŐ KENET 

Egyszer megkérdeztem fiataloktól: „Hogyan lakozhatunk Krisztusban?” A fiatalok pedig 

különféle válaszokat adtak. Volt, aki azt mondta, hogy a Krisztusban lakozáshoz több 

imádságra van szükség az Úr előtt. Volt, aki szerint többet kellene olvasni a Bibliát. 

Tulajdonképpen igazuk van. De, hogy az egészet egyszerűbbé tegyük, van egy igevers, mely 

nagyon drága nekem, és amelyik igazából fölfedi a lakozás titkát. 1János 2,27: „De az a kenet, 

amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, ezért nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson 

titeket, hanem az ő kenete megtanít titeket mindenre, és az igaz, nem pedig hazugság. 

Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.”  
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„Maradjatok meg Őbenne.” Hogyan? Ahogyan a kenet megtanít. Istennek hála ezért! János 

apostol azt mondja a hívőknek: „a kenet bennetek van”. A kenet, melyet kaptatok, bennetek 

lakozik. Miért van az, hogy az a szó, hogy „kenet”, szófaját tekintve igenév? Tudjátok, hogy itt 

a Szent Szellemről van szó, de ahelyett, hogy a „Szent Szellem” kifejezést használná, a „kenet” 

szót használja, amely egy igenév – mert itt cselekvés történik. Más szóval, itt cselekvés, 

működés közben látjuk a Szent Szellemet: a kenet bennünk marad, bennünk lakozik. Nem 

tudjátok, hogy azon a napon, amikor hittetek az Úr Jézusban, még valami történt? Azon a 

napon, amikor hittetek az Úr Jézusban, Isten Szent Szelleme bejött a ti új szellemetekbe, és 

lakozást vett ott, otthont készített magának. Nem tudjátok, hogy a Szent Szellem azért jött az 

életetekbe, hogy ott lakjon, ott éljen, ott maradjon, és folyamatosan ott lakozzon bennetek? 

Az ószövetségi időkben, az 51. Zsoltárban Dávid azt mondja: „Szent Szellemed ne vedd el 

tőlem”. Néha hallunk keresztényeket így imádkozni, „ne vedd el tőlem a te Szent 

Szellemedet!”. Ne feledjük, hogy a régi szövetség alatt ilyen megtörténhetett, de az új 

szövetség értelmében ez nem lehetséges. Az új szövetség alatt a Szent Szellem bejött az 

életünkbe, hogy ott lakozást vegyen bennünk. Meg tudjuk szomorítani Őt; ki tudjuk oltani, de 

kiűzni nem tudjuk. Istennek hála ezért! A Szent Szellem azért jött, hogy maradjon. Bennünk 

lakozik. Otthonává tesz bennünket. De néha rendetlenné tesszük az otthonunkat; 

beszennyezzük ezt az otthont. Ettől Ő rosszul érzi magát, ez igaz, de nem fog elhagyni 

bennünket. Istennek hála! Ő bennünk marad. Soha nem fog elmenni tőlünk, soha nem fog 

elhagyni bennünket. Ő mindig ott van, és ő olyan gondos tanító. Ott van bennünk, és tanít 

bennünket minden dologban, éjjel és nappal, kis és nagy dolgokban – mindenben. Ő a felelős 

a szellemi jólétünkért. És amit megtanít nekünk, az igaz és nem hazugság. 

Néha harc dúl bennünk. A Szent Szellem, a kenet tanít bennünket, de a mi eltorzult 

gondolkodásunk, a mi úgynevezett racionális gondolkodásunk másik elmélettel próbál 

előállni. Vitatkozni kezdenek egymással, és tudjuk, hogy kinek van igaza. Bármi, amit Ő tanít, 

az igaz és nem hazugság. És azt mondja: „és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok 

őbenne”. 

Ha hallgatunk a bennünk lévő kenetre és engedelmeskedünk neki, akkor megmaradunk 

Benne! Akkor Őbenne lesz az otthonunk. Nagyon egyszerű. Isten mindenről gondoskodott a 

számunkra. Pontosan ezért adta nekünk a Szent Szellemet, hogy megmaradhassunk 

Krisztusban! Hogy Őbenne lakozhassunk. Ó, mennyire meg kell becsülnünk a Szent Szellemet! 

Mennyire oda kell rá figyelnünk, és engedelmeskednünk Neki! Ha ezt tesszük, akkor 

Krisztusban fogunk maradni. 

GYÜMÖLCSTERMÉS 

Miért van az, hogy nem maradunk meg Krisztusban? Azért, mert a hústest nagyon 

kényelmetlenül érzi magát Krisztusban, ezért ki akarunk jönni. Ezért van szükségünk arra, 

hogy a kereszt munkálkodjon az életünkben. Maradjunk Őbenne! Ha Őbenne maradunk, és Ő 

mibennünk, akkor sok gyümölcsöt termünk. 

Gondoljátok, hogy Noé és a családja végig csak evett, ivott és aludt a bárkában töltött egy év 

és tíz nap során? Az nagyon unalmas lett volna. Nem. Az egy év és tíz nap alatt Noé és három 

fia, valamint feleségeik nem csak meg lettek őrizve az ítélettől, de élvezhették is az életet a 



9 
 

bárkában. A bárkában nem volt sötét, mert felül ablak volt. Egyes verziók szerint ablak, mások 

szerint világosság volt. Ezt a szót huszonnégyszer használja az Ószövetség, és az összes többi 

előfordulási helyén déli verőfényt jelent. Egyedül itt fordítják ablaknak. Más szóval, olyan 

világosság volt bent, mint délben, fényes nappal. Noé és családja Isten világosságában jártak. 

Nem volt sötét odabent, világosságban voltak. Sőt, tennivalójuk is volt ezalatt az egy év, tíz 

nap alatt. Etetniük kellett az összes állatot – ez sok elfoglaltság. Isten sohasem akarja, hogy 

ellustuljunk. Jót tesz nekünk a munka. A munka azonban számukra nem munka volt, hanem 

élvezet. Isten dicsőségére végezték. Istennel való együttmunkálkodás volt ez, hogy 

megőrizzék az állatokat. Gyümölcstermés volt. 

A Krisztusban maradás nem valami misztikus fogalom, mintha az ember, aki Krisztusban 

lakozó életet próbál élni, az valamiféle szuperszellemi, tétlen, passzív remete lenne. 

Egyáltalán nem! Ha Krisztusban maradunk, az gyümölcsterméssel fog járni.  

Gyakran nagyon aktívak vagyunk, de a tevékenységeink lehet, hogy csak holt cselekedetek, 

mert minél tevékenyebbek vagyunk, annál holtabbá válunk. Ha azonban Őbenne maradunk, 

akkor bármit is teszünk, az olyan, mint amikor a gyümölcs terem – annyira áldott. Gyümölcsöt 

termünk Isten dicsőségére. 

Amikor az özönvíz véget ért, Noé és családja új földet örökölt; Noé a hitből való igazságosság 

örökösévé lett. Egy napon vége lesz az ítéletnek. A régi teremtés elmúlik, és azok, akik 

Krisztusban lakoznak, örökösök és társörökösök lesznek Krisztussal. Együtt fognak uralkodni 

Krisztussal az új teremtés fölött. Ez az ígéret. 

Végül, vannak olyanok, akik szerint Noé azoknak a keresztényeknek az előképe, akik 

megtartatnak a nagy nyomorúság alatt. A Máté 24 szerint, „ahogyan Noé napjaiban történt, 

úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Amelyik napon Noé bement a bárkába, az özönvíz 

megérkezett”. Ezért vannak, akik ezt a nagy nyomorúság alatt megőrzött keresztények 

előképének tartják. Sőt, Lótot pedig a nyomorúságból kijövő keresztények előképének. 

Szerintem ez nagyon hibás hasonítás. 

Az a személyes véleményem, hogy Noé bemenetele a bárkába az elragadtatás előképe, mert 

a bárka Krisztust képviseli. Ha Krisztusban vagyunk, akkor ki fogunk menekedni, és örökölni 

fogjuk az új földet. Valójában ez ugyanaz a történet – Énók felvitetése, Noé bemenetele a 

bárkába. Ha Istennel járunk, ha Krisztusban maradunk, akkor ki fogunk menekedni az ítélettől, 

azoktól a dolgoktól, melyek el fognak jönni erre a földre, ahogyan a Lukács 21 mondja: „hogy 

megállhassatok az Emberfia előtt”. Az Úr így segítsen bennünket! 

 


