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AMIT VET AZ EMBER, AZT FOGJA ARATNI 

Igeolvasás: Rm 8,5-8  

Alapige: Gal 6,7b-8  Amit vet az ember, azt fogja aratni 

is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd 

pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog 

aratni örök életet. 

Kedves Testvérek! A földeken pár hete nagy ütemben 

folyik az aratás. Miután learatásra kerül a búza, öröm 

lehet a szívünkben, mivel ez biztosítja számunkra a 

következő évben az asztalon lévő kenyeret. Isten 

csodálatos ajándéka a búza. Elvetik, s később jön az 

aratás Isten ígérete szerint. Az özönvíz pusztító munkája után, mikor a bárka megfeneklett az Ararát hegyén, s 

kijött Nóé családjával és a Föld állataival a bárkából, azt mondta Isten: Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a 

vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. (1Móz 8,22) 

Isten egyik nagy törvénye a vetés és aratás törvényszerűsége. Annyira egyszerű, annyira világos, hogy 

miként működik, mégis sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Hiszen tudjuk jól, hogyha fűmagot vetünk, nem 

paradicsom fog nőni belőle. És ha cseresznyemagot vetünk, akkor ne várjuk, hogy tulipán fog belőle hajtani. 

Vagy ha bogánykórót, akkor abból bogáncskóró lesz, és nem búza. Ezt mindenki tudja, mindenki jól érti. A 

gond nem is ezzel van, hanem azzal, hogy azt nem értik meg sokan, hogy ez ugyanígy működik az élet többi 

területén is, nemcsak a növények veteményezésénél. Olyan sokan szeretnének karcsúak lenni, de közben 

szeretnének sokat is enni. Olyan sokan szeretnének egészségesek lenni, de közben egy halom egészségtelen 

ételt esznek, és csodálkoznak, hogy ettől előbb vagy utóbb megbetegednek. Olyan sokan szeretnének boldogok 

lenni, de közben szeretik a pletykát, mások bántását, és aztán csodálkoznak azon, hogy ezt visszakapják, hogy 

őket is megbántják, őket is kibeszélik, ami aztán rosszul esik.     

           
 Július 1-én istentisztelet után négykezes orgonamuzsika szeretetvendégség alatt, istentisztelet       (Fotók: AÁ) 

Azt mondja Pál apostol: Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat 

majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. Az Ige továbbmegy a fenti nagy 

igazságokon is, és szembe állítja a testi és lelki világban lévő vetést és aratást. És ezáltal tulajdonképpen a testi 

és lelki emberről beszél. A Rm 8,5-6 szerint: Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig 

Lélek szerint, a Lélek dolgaival. (Egy másik fordítás szerint: Akik régi emberi természetük szerint élnek, azok 

egyre csak arra törekednek, amit ez a régi természet kíván. Akik azonban a Szent Lélek szerint élnek, azok arra 

törekednek, és azzal foglalkoznak, amit a Szent Lélek kíván). Régi emberi természetünk igyekezete végül is a 

halálhoz vezet. A Szent Lélek azonban mindig az életre és a békességre törekszik. 

Azt mondja Pál, hogy van régi és új emberi természetünk. S amíg nem adjuk át életünket Jézusnak, 

amíg nem Ő él a szívünkben, addig a régi emberi természet szerint élünk. De amikor én leborulok a kereszt 

alatt, rádöbbenve, hogy Jézus mit tett értem, hogy Ő az én bűneimért is meghalt, s átadom ezért az életemet 

neki, s kérem, hogy a szívembe költözzön, akkor a Szent Lélek bejön az életembe, s akkor már a Lélek vezetése 

szerint élem tovább az életemet. És ezáltal válok lelki emberré.  



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

A testi ember, aki a régi emberi természet szerint él, csak a test dolgaival törődik. Számára csak az a 

fontos, hogy a test számára biztosítson mindent: ételt, italt, biztonságos otthont. Ezek fontos dolgok, hiszen 

testben éljük az életünket. A testi és lelki ember között azonban a különbség az, hogy a testi ember számára 

csak ez a fontos: az anyagi, a megfogható. De közben a lelki, a szellemi dolgok semmit nem jelentenek neki. 

Pál a lelki emberekről is ír. Azt mondja: Akik a Szent Lélek szerint élnek, azok arra törekednek, és azzal 

foglalkoznak, amit a Szent Lélek kíván. A lelki ember legfontosabb ismertetőjele tehát az, hogy irányított 

ember. Isten Lelke irányítja a lelki embert. Irányított ember, de nem rabszolga. Azt mondja Pál: a Szent Lélek, 

akit befogadtatok, nem tesz újra rabszolgává, hogy féljetek.(Rm 8,15) Pál a bűn rabszolgaságáról beszél. Akik 

a régi emberi természet szerint élnek, akik még nem fogadták be Isten Szent Lelkét, azok rabszolgák. S ennek 

az egyik fő jele a félelem. Nézzünk csak szét e világban, vagy ebben az országban. Milyen sok félelem, 

szorongás van az emberek szívében. Milyen sok megkötözöttség. A bűn szolgaságára a legnagyobb 

bizonyítékul az a sok megkötözött emberi lélek szolgál, akit különböző szenvedélyek (alkohol, drog, 

játékszenvedély) megkötöznek és rabszolgává tesznek. Isten Lelke azonban nem ilyen. Isten Lelke felszabadít, 

szabaddá tesz, s kiűzi a félelmet. Az 1Jn 4,18-ban azt olvassuk: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet 

kiűzi a félelmet: mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. 

Az ember test, lélek és szellem. A lélek tartalmazza a mi gondolkozásunkat, lelki ismeretünket, 

tudatunkat. Az emberi testet nem kell magyarázni. Amit azonban nem sokan tudnak, vagy nem akarnak 

tudomásul venni az az, hogy van szellemünk is. Az emberi szellem a testben él. A test olyan számára, mint egy 

burok, mint egy porhüvely. De amíg az emberi test előbb vagy utóbb elhal, a szellem örökké él. És ezt nem 

értik meg sokan, hogy e földön való létünk csupán átmeneti hely a szellemünknek. Az örökké való létnek 

csupán apró töredéke, de mégis fontos része, hiszen a földi lét során dől el, hogy a szellemünk hogyan folytatja 

tovább az útját. Azt mondja az Ige: aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek 

vet, a Lélekből fog aratni örök életet. Aki a testnek vet, az csak a földi életére gondol, mint a tücsök és hangya 

meséjében a tücsök, aki csak a nyárra gondolt. És így földi életében learat mindent, amit vetett. És lehet, hogy 

az ilyen ember földi élete során elért talán mindent. De mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri 

is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?(Mt 16,26) Egyedül a 

Jézus Krisztusba vetett hit az, ami által örök életünk lehet. És mindez a miénk ingyen kegyelemből. Amíg 

élünk, addig kell Jézust elfogadjuk Megváltónként, Aki megváltja a szellemünket. De ha az ember testi 

emberként hal meg megváltás nélkül, akkor nincs, ami megválthatná a kárhozattól, a pokoltól, a pusztulástól.  

Az, aki rádöbben, hogy e földi élet legnagyobb lehetősége, hogy szellemünk üdvösséget nyerhessen, az 

a szellemi világ szabályai szerint veteményez. Jézus azt mondja a Mt 6,33-ban: Keressétek először Istennek 

királyságát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ha az Isten királyságával foglalkozunk, ha  a 

szellemi dolgokkal törődünk, akkor azon túl, hogy a testi szükségleteinket is megelégíti Isten, biztosítja 

szellemünk számára a mennyországba való örök életet. Ezt jelenti az, hogy aki a Léleknek vet, a Lélekből fog 

aratni örök életet. Ezt tapasztaljuk meg mindnyájan! Ámen.             Dr. Pótor Áron 

Alkalmaink (2018. július):  

11. szerda 14.30 Bibliaóra Előkészítő kérdések a kisasztalon: A család mint Isten ajándéka. 

11. szerda 17.30 Női bibliakör 

12. csütörtök 18.00 

Skóciából jöttem... Dr. Bakó József presbitertestvérünk 

beszámolója arról a skóciai tanulmányútról, amelyen az 

egyházmegye küldöttségével vett részt Skóciában..  
15. vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

15. vasárnap 10.00 Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet. 

15. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

          - Babamama klub, 

- Film klub,  

- Zenés istentisztelet,  

            - Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar   

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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