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Első szint 1. Lecke 

ÖRÖK  ÉLET 
Írta: Andrew Wommack 

 
A Biblia egyik legismertebb verse Jn. 3,16. Úgy tűnik, mindenki ismeri ezt az igét már ifjú 

korától fogva, mégis azt hiszem, valójában félreértik, és tévesen alkalmazzák. A Jn. 3,16. így 
szól: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” 
 

Ezt a verset szokták idézni akkor, amikor azt tanítják, Jézus eljött és meghalt a bűneinkért, 
hogy ne vesszünk el. Bár ez is igaz, ez a vers azt mondja, Jézus földre jöttének és halálának 
igazi célja az volt, hogy örök életünk lehessen. Ugyanis az a helyzet állt fenn, hogy a bűneink 
akadályt képeztek közöttünk és az örök élet között. 
 

Igaz, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és igaz, hogy ha hiszünk Jézusban, nem veszünk 
el, de az evangélium ennél sokkal többről szól. Az evangélium igazi üzenete, hogy Isten örök 
életet akar adni nekünk. Most hadd magyarázzam ezt meg. 
 

Megfeszítése előtti estén Jézus az imádságában azt mondta: „Az pedig az örök élet, hogy 
ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust…” (Jn. 17,3.). 
 

Tehát az örök élet ismerni az Atyát, Aki az egyedül igaz Isten, és ismerni Jézus Krisztust, 
akit Ő elküldött. Ez az örök élet. Sokan azt gondolják, hogy az örök élet azt jelenti, örökké 
élni. Nos, minden ember örökké él. Tévhit azt gondolni, hogy amikor valaki meghal, 
megszűnik létezni. A szellem és a lélek visszatér Istenhez. A test elbomlik a sírban. Az 
igazság az, hogy minden ember, aki valaha élt a földön, tovább él szellemi formában. Tehát 
azt mondani, hogy az örök élet örökké való létezést jelent, nem a teljes igazság – mindenki 
örökké létezik. Ez a vers világossá teszi, hogy az örök élet nem mindenkinek adatik meg. 
 

Vannak, akik azt állítják: „Az örök élet örökkévaló életet jelent a mennyben, szemben az 
örökkévaló léttel a pokolban.” De az örök élet pontosan az, amiről Jézus beszél a Jn. 17,3-ban 
– ismerni Istent és Jézus Krisztust. Többet jelent ez értelmi ismeretnél. Ez a szó „ismerni”, a 
Bibliában mindenhol két személy egyesülését, a lehető legbensőségesebb, bizalmas 
kapcsolatát írja le. 
 

Az üdvösség igazi célja nem örökké élni a mennyben, akármilyen nagyszerű dolog is az. 
Az üdvösség igazi célja bensőséges viszony – egyesülés az Úr Istennel. Sok olyan ember van, 
aki felkiáltott Istenhez bűnei bocsánatáért, de soha nem lett Istené, soha nem egyesült Vele, 
ami üdvösségének végső célja lett volna. 
 

Ha nem magyarázzuk meg az üdvösség igazi célját, ártunk az evangélium szolgálatának. 
Ha úgy mutatjuk be az üdvösséget, mint ami csak szellemi dolgokkal foglalkozik, ami csak a 
jövőben, az örökkévalóságban jelent áldást a számunkra, nem segítünk az embereknek. 
Vannak, akik szó szerint pokolban élnek most itt a földön. Sokan elkeseredettek, 
nyomorúságosan szegények, küzdelmekkel, elutasítással, bántalmazással és házassági 
kudarcokkal kell szembenézniük. Az emberek a túlélésükért küzdenek nap mint nap. 
Igyekeznek a hullámok felett tartani a fejüket. Ha úgy beszélünk nekik az üdvösségről, mint 
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ami csak a jövőre vonatkozik, a legtöbben el fogják halasztani a döntést, mert túlságosan 
lefoglalja őket létfenntartásuk a jelenben. 
 

Az igazság az, hogy Jézus nem csak az öröklétben való sorsunk miatt jött el. Nem csak 
azért, hogy örökké élhessünk a mennyben áldás alatt, és ne a pokolban átok alatt, hanem azért 
is, hogy megszabadítson minket ettől a jelenlegi gonosz világtól (Gal. 1,4.). Azért jött, hogy 
most kerülhessünk bensőséges és személyes kapcsolatba Istennel, az Atyával. 
 

Jézus célja, hogy szoros, bizalmas kapcsolatba kerülhess Vele. Jézus szeret téged. 
Személyesen akar téged ismerni, azaz eggyé akar válni Veled. Olyan minőségű életet akar 
adni neked, mely nagyszerűbb, mint bármi, amit megszerezhetsz más forrásokon keresztül. 
 

Jézus így fejezte ezt ki a Jn. 10,10-ben: „A tolvaj [a Sátánt jelöli] nem egyébért jő, hanem 
hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (a 
zárójeles megjegyzés tőlem). Isten örök életet akar adni neked. Bővölködő életet akar adni 
neked, és azt hiszem, most van szükséged erre – hiszem, hogy te is akarod. Krisztus nem csak 
azért halt meg, hogy bocsánatot nyerj a bűneidre, hanem hogy közel vonzzon magához. Ha 
még nem ismered az Urat, meg kell Őt ismerned ennek érdekében. Ha már újjászülettél, 
tovább kell jutnod azon, hogy csak a bűnbocsánatot nyertél, és be kell lépned az örök életbe 
az Atyával. 

Tények az örök életről 
 
A. Az evangélium célja az örök élet. (Jn. 3,16.). 
B. Az örök élet ismerni Istent. (Jn. 17,3.). 
C. Istent ismerni bensőséges viszonyt, egyesülést jelent Vele. (1Kor. 6,16-17.). 
D. Az örök élet most elérhető. (1Jn. 5,12.). 
E. Isten személyes kapcsolatba akar kerülni veled. (Jel. 3,20.). 

Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Olvasd el Jn. 3,16. versét! Mi volt Isten célja azzal, hogy Jézust elküldte a világba? 

______________________________________________________________________   
 
2. Az „ismerni” szó a Bibliában bensőséges, személyes kapcsolatot jelent egy személlyel 

(1Móz. 4,1.). Olvasd el Jn. 17,3. versét! Mi az örök/örökké tartó élet ennek a versnek az 
alapján? _______________________________________________________________   

 
3. Olvasd el 1Jn. 5,11-12. verseit! Mikor kezdődik az örök vagy örökké tartó élet ezeknek a 

verseknek az alapján? _____________________________________________________   
 
4. Olvasd el Jn. 10,10. versét! Milyen élet az, amiért Jézus eljött, hogy nekünk adja? 

______________________________________________________________________   
 
5. Magyarázd meg saját szavaiddal az értékeit vagy jellemzőit egy bővölködő életnek! 

______________________________________________________________________   
 
6. Hiszed-e, hogy Isten elküldte a világba a Fiát, hogy meghaljon a világ bűneiért, és így 

nekünk, akik hiszünk, örök/örökké tartó életet adjon? 
______________________________________________________________________   
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7. Világos-e a számodra, hogy az örök/örökké tartó élet nem csak időtartamot 
(örökkévalóságot) jelent, hanem életminőséget és bővölködő életet is? 
______________________________________________________________________   

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Jn. 3,16. – „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
 
1Móz. 4,1. – „Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala 
Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.” 
 
Jn. 17,3. – „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit 
elküldtél, a Jézus Krisztust..” 
 
1. Jn. 5,11-12. – „[11] És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez 
az  élet az ő Fiában van. [12] A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet 
sincs meg  abban.” 
 
Jn. 10,10. – „A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért 
jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” 

Megoldások 
 
1. Olvasd el Jn. 3,16. versét! Mi volt Isten célja azzal, hogy Jézust elküldte a világba? 

Hogy megmentse a világot, örök életet adva mindazoknak, akik hisznek Jézusban, 
eltörölve bűneik büntetését. 

 
2. Az „ismerni” szó a Bibliában bensőséges, személyes kapcsolatot jelent egy személlyel 

(1Móz. 4,1.). Olvasd el Jn. 17,3. versét! Mi az örök/örökké tartó élet ennek a versnek az 
alapján? Az örök élet ismerni Istent és Jézus Krisztust (szellemi egyesülést jelent 
Istennel). 

 
3. Olvasd el 1Jn. 5,11-12. verseit! Mikor kezdődik az örök vagy örökké tartó élet ezeknek a 

verseknek az alapján? Amikor befogadjuk a Fiút (Jézus Krisztust) az életünkbe. 
 
4. Olvasd el Jn. 10,10. versét! Milyen élet az, amiért Jézus eljött, hogy nekünk adja? 

Bővölködő élet! 
 
5. Magyarázd meg saját szavaiddal az értékeit vagy jellemzőit egy bővölködő életnek! 

A bővölködő élet az ellentéte annak, amit – Jézus elmondása szerint – a tolvaj tesz az 
ember életével. 

 
6. Hiszed-e, hogy Isten elküldte a világba a Fiát, hogy meghaljon a világ bűneiért, és így 

nekünk, akik hiszünk, örök/örökké tartó életet adjon? Igen. 
 
7. Világos-e a számodra, hogy az örök/örökké tartó élet nem csak időtartamot 

(örökkévalóságot) jelent, hanem életminőséget és bővölködő életet is? Igen. 
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Első szint 2. Lecke 

ÜDVÖSSÉG KEGYELEM ÁLTAL 
Írta: Don Krow 

 
Jézus sokszor beszélt példázatokban, amikor olyan történeteket mondott el, melyek 

szellemi igazságokat ábrázoltak. A Lk. 18,9-14. így kezdődik: „Némely elbizakodott 
embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta…”. 
Jézus egy bizonyos hallgatósághoz szólt: azokhoz, akik igaznak tartották magukat, és ennek 
következtében megvetettek és lenéztek mindenki mást. Azoknak szánta a példázatát, akik 
saját cselekedeteikben bíztak. Úgy nevezhetnénk őket, önigazultak. Jézus erről beszélt, 
amikor azt mondta, lenéznek mindenkit, és kijelentik: „Jobb vagyok nálad!” 

 
A 10. versben Jézus azt mondja: „Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik 

farizeus, a másik vámszedő.” Mai szóhasználattal úgy fejezhetnénk ki, hogy elmentek a 
gyülekezetbe imádkozni. Az egyikük egy farizeus volt. A farizeusok mélyen vallásos emberek 
voltak. A megnevezésük ténylegesen azt jelenti: „elkülönített”, olyasvalaki, aki buzgó 
vallásosságával bizonyos értelemben azt fejezi ki: „Ne szennyezz be! Ne gyere közel hozzám! 
Nem vagyok olyan, mint a többi ember! Jobb vagyok, mint bárki más!” A másik személy, akit 
Jézus említett, egy vámszedő volt. A vámszedők az adó begyűjtésével foglalkoztak, ami miatt 
úgy tekintettek rájuk, mint gonosz, bűnös emberekre, akik csaltak és másokat 
megkárosítottak. Ezek az emberek minden eszközt felhasználtak, amit csak tudtak az adó 
begyűjtésére, sok pénzt saját zsebükbe csúsztattak, és egy részét a római kormányzatnak 
adták, így nem örvendtek nagy népszerűségnek a nép körében. 

 
A történet a következőképpen folytatódik a 11. versben: „A farizeus megállt, és így 

imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: 
rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.” Szeretném, ha odafigyelnél erre. Kihez 
imádkozott ez a farizeus? Valójában saját magához, még ha bele is fűzte, hogy „Isten”, és 
imára jellemző szavakat használt. Isten nem fogadta el az imádságát, és később látni fogjuk, 
hogy miért nem. Figyeld meg, ahogy imádkozott: „Isten, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, 
mint a többi ember.” Ez a farizeus, ez a vallásos ember azt mondta: „Nem vagyok olyan, mint 
más ember. Nem vagyok bűnös. Nem vagyok zsaroló, nem vagyok igaztalan, nem vagyok 
házasságtörő, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt, aki imádkozni jött.” Látod, 
megvetett és lenézett másokat, mert különbnek tartotta magát náluknál. 

 
A 12. versben a farizeus így folytatja: „Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok 

mindenből, amit szerzek.” Valójában ezt mondja: „Látod, mit teszek?” Tudod, mit jelent a 
böjtölés? Azt jelenti, hogy semmilyen ételt nem eszik. Adakozik is az egyháznak. Azok közé 
tartozott, akik így beszéltek: „Hagyj békén! Helyesen élek! Adakozom! Támogatom pénzzel a 
gyülekezetet!” 

 
Ezután a vámszedő következik a 13. versben: „A vámszedő pedig távol állva, még szemét 

sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, 
bűnösnek.” Figyeld meg, mit fejez ki a testbeszédével: „távol állva”. Még csak beljebb sem 
ment a templomba. Annyira szégyenkezett az élete és a tettei miatt, hogy távol állt meg, és fel 
sem nézett, nem emelte szemét az égre, hanem a mellét verte. Amikor az Ószövetségben 
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valaki a mellét verte, sokszor a ruháit is megszaggatta, és mindezzel azt fejezte ki: „Bocsáss 
meg Isten, azért, amit tettem!” Ez a bűnbánat jele volt, a töredelmes szívé és a megtört léleké, 
melyeket Isten nem vetett meg. A vámszedő, mint bűnös ember, Istenhez kiáltott, és így 
imádkozott: „Isten, könyörülj rajtam! Bűnös vagyok!” 

 
A 14. vers így szól: „Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább 

hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, 
felmagasztaltatik.” (Károli) A vámszedő volt az, aki megigazulva ment haza, inkább, mint a 
farizeus. Ő nyilváníttatott igaznak Isten előtt, jó viszonyba került Istennel, és bűnbocsánatot 
nyert. Miért nyert bűnbocsánatot? Miért ő ment haza megigazulva Isten előtt, miért nem a 
vallásos farizeus?  Mert a farizeus felmagasztalta magát, amikor így beszélt: „Különb vagyok 
másoknál! Nem vagyok bűnös! Nem vagyok olyan, mint a többi ember!”, míg a vámszedő 
tudta, hogy nem állhat meg Isten előtt, semmit sem tud Istennek felajánlani. Bűnös ember. A 
Biblia azt mondja, Jézus nem az igazakat jött megmenteni, hanem a bűnösöket (Mt. 9,13.), 
valamint hogy mindnyájan vétkeztünk, és híjával vagyunk az Isten dicsőségének. (Róm. 
3,23.) Ez a vámszedő megalázta magát, és bűnbocsánatot nyert. 

 
Kegyelemből való üdvösségről beszélünk. A kegyelem csodálatos szó, és szeretnék egy 

elfogadott meghatározást adni a jelentéséről, de a kegyelem annál is többet jelent. A görög 
nyelvben, amelyen az Újszövetséget írták, a kegyelem a charis szó megfelelője. A kegyelem 
egyik elfogadott meghatározása a következő: ingyenes, ki nem érdemelt jóindulata Istennek 
olyan emberek felé, akik nem tettek semmit azért. A vámszedő sem érdemelt semmit Istentől, 
mégis jóindulatra talált, mert megalázta magát. Van egy másik szó a görögben, a charisma, 
ami a charis szó ma raggal a végén. Isten kegyelmének különleges kinyilatkoztatását vagy 
formáját jelenti. Ez a vámszedő a megigazulást Isten előtt ajándékba kapta Istentől. 

 
A Róm. 5,17. versében azt találjuk: „…akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság 

ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.”. Isten 
felajánlja neked és nekem a megigazulást ajándékba, és – igeversünk alapján – a vámszedő 
megkapta a megigazulásnak ezt az ajándékát, az igazzá nyilvánítás ajándékát, mely csak Jézus 
Krisztus által nyerhető el. A Biblia kijelenti a Jn. 1,17. versében: „Mert a törvény Mózes által 
adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.” Ez a kegyelem csak 
azoknak van felajánlva, akik megalázzák magukat, és tudják, hogy nem állhatnak meg Isten 
előtt, akik Istenhez kiáltanak irgalomért. Ezek az emberek könyörületességre és 
megbocsátásra találnak Istennél. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Lk. 18, 9. versét. Mi a példabeszéd? ___________________________________ 
 

2. Olvasd el Lk. 18,9. versét. Kiknek szánta Jézus ezt a példabeszédet? _________________ 
 

3. Olvasd el Lk. 18,9. versét (a vers második részét). Azok az emberek, akik önigazultak, 
egyfajta magatartást tanúsítanak mások felé. A Lk. 18,9. szerint mi ez a magatartás?  
A. Kedvelnek másokat. B. Megvetnek és lenéznek másokat. C. Szeretnek másokat. 
 

4. Olvasd el Lk. 18,10. versét. Két ember ment imádkozni; mai szóhasználattal hová mentek 
imádkozni? ______________________________________________________________ 
 

5. Olvasd el Lk. 18,10. versét. Kik voltak ezek az emberek? __________________________ 
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6. Olvasd el Lk. 18,11. versét. Mi volt a farizeus imája? _____________________________   
 

7. Olvasd el Lk. 18,12. versét. Mit jelent a böjt?  ___________________________________   
 

8. Olvasd el Lk. 18,12. versét. Mit jelent a tized adása? _____________________________   
 

9. Olvasd el Lk. 18,13. versét. Hol állt a vámszedő? _______________________  Miért? 
_________________________________________________________________ 
 

10. Olvasd el Lk. 18,13. versét. Miért hajtotta le a vámszedő a fejét, és miért nem nézett fel? 
________________________________________________________________________ 
 

11. Olvasd el Lk. 18,14. versét. Mi volt a vámszedő imája? ___________________________ 
 

12. Olvasd el Lk. 18,14. versét. A két ember közül melyik ment haza úgy, hogy igaznak 
nyilváníttatott Isten előtt? ___________________________________________________ 
 

13. Olvasd el Lk. 18,14. versét. Miért a vámszedő nyilváníttatott igaznak, inkább, mint a 
farizeus? ________________________________________________________________ 
 

14. Olvasd el Lk. 18,14. versét. Megbocsátott Isten a vámszedőnek? ____________________ 
 

15. Olvasd el Róm. 10,13. versét. Ha most letérdelsz, és szívedből Istenhez kiáltasz: „Isten, 
könyörülj rajtam, bűnösön!”, ugyanúgy viszonyul-e hozzád Isten, ahogy a vámszedőhöz 
viszonyult? ______________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Lk. 18,9. – „Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig 
lenézte, ezt a példázatot mondta:” 

 
Lk. 18,10. – „Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik 
vámszedő.” 

  
Lk. 18,11. – „A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy 
nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.” 

  
Lk. 18,12. – „Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.” 

 
Lk. 18,13. – „A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a 
mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.” 

 
Lk. 18,14. – „Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: 
mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik.” 
(Károli) 
 
Róm. 10,13. – „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” 
 
1Jn. 1,8-9. – „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg 
bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és 
megtisztít minket minden gonoszságtól.” 
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Megoldások 
 

1. Olvasd el Lk. 18, 9. versét. Mi a példabeszéd? A bibliai példabeszéd olyan történet, 
amely szellemi igazságot ábrázol. 
 

2. Olvasd el Lk. 18,9. versét. Kiknek szánta Jézus ezt a példabeszédet? Azoknak, akik 
önmagukban bíztak, és igaznak tartották magukat: az önigazultaknak. 
 

3. Olvasd el Lk. 18,9. versét (a vers második részét). Azok az emberek, akik önigazultak, 
jellegzetes magatartást tanúsítanak mások felé. A Lk. 18,9. szerint mi ez a magatartás?  
B. Megvetnek és lenéznek másokat.  
 

4. Olvasd el Lk. 18,10. versét. Két ember ment imádkozni; mai szóhasználattal hová mentek 
imádkozni? A gyülekezetbe. 
 

5. Olvasd el Lk. 18,10. versét. Kik voltak ezek az emberek? Egy farizeus és egy vámszedő. 
 

6. Olvasd el Lk. 18,11. versét. Mi volt a farizeus imája? Isten, köszönöm, hogy nem 
vagyok olyan, mint más emberek (nem vagyok bűnös). Nem vagyok csaló, igaztalan, 
házasságtörő, vagy olyan, mint ez a vámszedő. 
 

7. Olvasd el Lk. 18,12. versét. Mit jelent a böjt? Az étel mellőzését. 
 

8. Olvasd el Lk. 18,12. versét. Mit jelent a tized adása? A jövedelem tizedrészének 
átadását. 
 

9. Olvasd el Lk. 18,13. versét. Hol állt a vámszedő? Távol. Miért? Szégyellt bemenni a 
gyülekezetbe (vagy templomba), mert olyan súlyos bűnök terhelték, hogy inkább 
kívül maradt. 
 

10. Olvasd el Lk. 18,13. versét. Miért hajtotta le a vámszedő a fejét, és miért nem nézett fel?  
zégyenkezett. Tettél már olyan rossz dolgot, ami miatt nem mertél valakinek a 
szemébe nézni? 
 

11. Olvasd el Lk. 18,14. versét. Mi volt a vámszedő imája? Isten, könyörülj rajtam! Bűnös 
vagyok! 
 

12. Olvasd el Lk. 18,14. versét. A két ember közül melyik ment haza úgy, hogy igaznak 
nyilváníttatott Isten előtt? A vámszedő. 
 

13. Olvasd el Lk. 18,14. versét. Miért a vámszedő nyilváníttatott igaznak, inkább, mint 
farizeus? Mert ő megalázta magát Isten előtt. A farizeus telve volt büszkeséggel; úgy 
gondolta, nincs szüksége Megváltóra. 
 

14. Olvasd el Lk. 18,14. versét. Megbocsátott Isten a vámszedőnek? Igen. 
 
15. Olvasd el Róm. 10,13. versét. Ha most letérdelsz, és szívedből Istenhez kiáltasz: „Isten, 

könyörülj rajtam, bűnösön!”, ugyanúgy viszonyul-e hozzád Isten, ahogy a vámszedőhöz 
viszonyult? Igen, ugyanúgy. Megbocsátana nekem, és megtisztítana minden 
gonoszságtól. Lásd 1Jn. 1,8-9. 
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Első szint 3. Lecke 

IGAZSÁG KEGYELEM ÁLTAL 
Írta: Don Krow 

 
Ma a kegyelem általi igazság témájával fogunk foglalkozni. A Róm. 3,21-23. versei így 

szólnak: „Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is 
tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a 
Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség [megkülönböztetés]: 
mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (zárójel tőlem.) 

 
Figyeld meg, hogy ez az igevers azt mondja: „Most pedig a törvény nélkül jelent meg 

Isten igazsága”. Egyszer megkérdeztem valakitől: „Szerinted mit kell tenned ahhoz, hogy a 
mennybe juss?” Azt válaszolta: Meg kell tartania a Tízparancsolatot, hűségesnek kell lennie a 
feleségéhez, becsületesen kell élnie, és még sok más dolog kell hozzá. Azt mondtam neki: 
„Tudod, mit kell tenned ahhoz, hogy a mennybe juss, Isten jelenlétébe, azaz az országába? 
Rendelkezned kell igazsággal, mely egyenértékű Isten igazságával.” Erre azt felelte: „Mit 
mondasz? Senki sem rendelkezhet olyan igazsággal, mint Isten. Csak egyetlen ember 
rendelkezett olyan igazsággal, Jézus Krisztus!” Így szóltam: „Eltaláltad! Pontosan így van! 
Önmagunktól egyikünk sem tartotta be soha tökéletesen a Törvényt vagy a parancsolatokat, 
sem külsőleg, sem belsőleg, de szükségünk van olyan igazságra, mely egyenértékű Isten 
igazságával, hogy elfogadhatóak legyünk Isten előtt.” 

 
Pontosan ezt olvassuk a 21-22. versekben: „Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten 

igazsága… Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által 
minden hívőnek…”. Az az igazság, melyet Isten felajánl neked és nekem, „Jézus Krisztusban 
való hit által” nyerhető el. Kétféle igazság létezik – az ember igazsága és Isten igazsága. Az 
ember igazsága az ember legjobb magatartását és legjobb cselekedeteit jelenti, amire csak 
képes, de ez nem tesz elfogadhatóvá Isten előtt. Olyan igazságra van szükséged, amely 
egyenértékű Isten igazságával, Ő pedig felajánlja ezt neked – Isten igazságát, mely a törvény 
nélkül létezik. 

 
A görögben nem található határozott utalás, mely szerint ebben a szövegben valóban az 

áll, hogy Isten felajánlja saját igazságát a Törvény nélkül. A törvény szerinti igazság a 
cselekedetek, az érdem és a teljesítmény igazsága, annak érdekében, hogy elfogadhatóvá 
váljunk Isten előtt. Az összes világvallás azt vallja, cselekedned, érdemelned, és teljesítened 
kell azért, hogy Isten elfogadjon. Az „evangélium” szó „jó hírt” jelent, és az evangélium jó 
híre az, hogy Isten felajánlja saját igazságát és elfogadását mindazoknak, akik hisznek abban, 
amit Jézus Krisztus elvégzett és nekünk adott – halálát a kereszten a bűneinkért, és igazságát, 
melyet ránk ruházott, mely egyenértékű a Törvénnyel. Ez Isten igazsága, mely a Törvény 
igazságától függetlenül nélkülünk cselekszik, érdemel és teljesít: és Jézus Krisztusban való hit 
által nyerhető el. 

 
Figyeld meg a 22. versben, hogy Isten igazsága az, amely Jézus Krisztusban való hit által 

minden hívőnek adatik. Miért kínálja fel Isten az igazságát mindenkinek? „Mert nincs 
különbség [megkülönböztetés]: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” 
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(zárójel tőlem). Te is vétkeztél, én is vétkeztem, és mindnyájan híjával vagyunk az Isten 
mércéje szerinti tökéletességnek. Bűneink miatt a leghatalmasabb dolog, amire szükségünk 
van, az elfogadás, a jó kapcsolat, a helyreállítás Isten részéről… és Isten felajánlja ezt, nem a 
törvény cselekedetei által, hanem Jézus Krisztusban való hit által. Isten igazsága nem 
nyerhető el a cselekedeteiddel, a próbálkozásaiddal, az érdemeiddel, vagy elérésére tett 
erőfeszítéseiddel; az Úr Jézus Krisztusban való hit, a Tőle való függőség és a Benne való 
bizalom által nyerhető el. 

 
Hogyan igazult meg Ábrahám (az izraeliták ősatyja)? A Biblia azt mondja, hogy hitt 

Istennek – hitt Isten ígéretének – és ezért igazság tulajdoníttatott neki (Róm. 4,3.). Ez az 
igazság, mely hite által tulajdoníttatott Ábrahámnak Isten előtt, nem csak az ő számára volt 
elnyerhető. A Róm. 3,21-22-ben olvassuk, hogy az ember Jézus Krisztusban való hite által 
nyilváníttatik igaznak. A Biblia kijelenti, hogy mivel Krisztus kifizette a bűnök árát a 
kereszten, amikor vérét ontotta a bűneikért, igazság tulajdoníttatik mindazoknak, akik 
egyszerűen hisznek Krisztusban. 

 
A Róm. 5,17. versében az áll: „Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál 

egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, 
még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.” (kiemelés tőlem). Isten 
felajánlja neked az igazság ajándékát, a megigazulás ajándékát Ő előtte. Az ajándéknak ára 
van, de nem annak a számára, aki kapja. Ha ajándékot adsz nekem, és megkéred az árát, akkor 
az nem ajándék lenne, de te fizettél érte. Isten az igazságot elérhetővé tette a számodra, mint 
ajándékot, és az igazság, a felmentés, a megigazulás ajándéka Jézus Krisztusban való hit által 
nyerhető el. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Tit. 3,5. versét. Az az igazság, amire szükségünk van, ugyanaz, amit mi magunk 
elérhetünk? ______________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el 2Kor. 5,21. versét. Milyen igazság az, amire szükségünk van? 

________________________________________________________________________ 
 

3. Olvasd el Róm. 3,22. versét. Hogyan nyerhetjük el ezt az igazságot? _________________ 
 
4. Olvasd el Fil. 3,9. versét. Mi a Törvény igazsága? ________________________________ 
 
5. Olvasd el Gal. 2,21. versét. Hogyan vetjük el Isten kegyelmét? _____________________ 
 
6. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Isten igazságát, mint mit kaphatjuk meg? _______________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Tit. 3,5. – „…nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából 
üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,” 
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2Kor. 5,21. – „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága 
legyünk őbenne.” 
 
Róm. 3,22. – „Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit 
által minden hívőnek. Mert nincs különbség:”. 
 
Fil. 3,9. – „Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a 
Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapJn.” 
 
Gal. 2,21. – „Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, 
akkor Krisztus hiába halt meg.” 
 
Róm. 5,17. – „Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor 
azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni 
fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Tit. 3,5. versét. Az az igazság, amire szükségünk van, ugyanaz, amit mi magunk 
elérhetünk? Nem. 

 
2. Olvasd el 2Kor. 5,21. versét. Milyen igazság az, amire szükségünk van? Isten igazsága 

(mely Jézus Krisztus által adatik.) 
 
3. Olvasd el Róm. 3,22. versét. Hogyan nyerhetjük el ezt az igazságot? Jézus Krisztusban 

való hit által. 
 
4. Olvasd el Fil. 3,9. versét. Mi a Törvény igazsága? Az én saját igazságom – 

cselekedetekből való igazság, amelyet magam elérhetek. 
 
5. Olvasd el Gal. 2,21. versét. Hogyan vetjük el Isten kegyelmét? Úgy vetjük el Isten 

kegyelmét, hogy megpróbálunk saját jó cselekedeteink által üdvözülni ahelyett, hogy 
Krisztusban és halálában bíznánk, melyet értünk és üdvösségünkért szenvedett el. 

 
6. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Isten igazságát, mint mit kaphatjuk meg? Mint ajándékot. 
 
 



11 

 
 
 

Első szint 4. Lecke 

KAPCSOLAT ISTENNEL 
Írta: Andrew Wommack 

 
Az egyik legfontosabb dolog egy kapcsolatban, megérteni azt a személyt, akivel 

kapcsolatba szeretnénk kerülni, és ugyanez vonatkozik Istenre is. Meg kell ismerned Isten 
alaptermészetét és egyéniségét annak érdekében, hogy egészséges kapcsolatot alakíts ki Vele. 
Isten egyéniségének és természetének félreértéséből fakad, hogy sok embernek nincs Vele jó 
kapcsolata. Pontosan ezt látjuk az Édenben, amikor Ádámot és Évát megkísértette a kígyó. 
Engedtek a kísértésnek, végül engedetlenek lettek Istenhez, és az egész emberi fajt bűnbe 
taszították. Nem értették Isten természetét, és ez szerepet játszott abban, hogy a kísértés elérte 
a célját. 

 
Az 1Móz. 3,1-5-ben olvasható történet a legtöbb embernek ismerős: „A kígyó pedig 

ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: 
Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a 
kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a 
kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a 
kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek 
belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a 
rossz.” 

 
Van ebben a Sátánnak egy burkolt állítása, hogy Isten valójában nem egy jó Isten… hogy 

valamit vissza akar tartani Ádámtól és Évától…. hogy meggátolja képességeik teljes 
kibontakozását… nem akarja, hogy olyanok legyenek, mint Ő Maga… és hogy azért tiltotta 
meg a gyümölcs fogyasztását jó és a rossz tudásának a fájáról, mert akadályozni akarja őket 
és ártani akar nekik. Bizonyos értelemben Sátán Isten természetének és jellemének lényegét 
támadta, amikor hamis színben tűntetve fel Őt, azt állította, hogy Isten nem akarja az 
emberpár javát. Pontosan ugyanez történik ma is az emberekkel. A Sátán azt sugallja nekik: 
„Ha Istent követed, és nem próbálod ki azokat a dolgokat, amelyek ellentétesek az Igéjével, 
sosem fogod megtapasztalni az igazi boldogságot. Az életed unalmas… halott lesz.” A 
szomorú tény az, hogy az emberek azt tapasztalják, a drogok, az alkohol, a szex, a lázadás, az 
élvezetek, a karrier, és az összes többi dolog, melyekkel próbálkoznak, nem elégíti ki őket. 
Mire ezt felismerik, már tönkretették az életüket, a családjukat és az egészségüket. 

 
Az igazság az, hogy Isten jó Isten, és az egyetlen jó a számunkra az, amit Ő akar. De a 

Sátán ugyanazt a kísértést használja fel ma is, amellyel Ádámot és Évát becsapta az 
Édenkertben, alapvetően azt állítva, hogy Isten nem jó Isten. Azok, akik csak kevéssé értik a 
Bibliát elfogadják ezt a képet Istenről, mivel vannak olyan esetek a Szentírásban, amikor Isten 
keményen és könyörtelenül bánt az emberekkel. A 4Móz. 15,32-36. versében egy ember 
rőzsét szedett Szombatnapon, és halálra kövezték, amiért figyelmen kívül hagyta a 
Szombatot. Ez kegyetlennek hangzik, de az ítélet célzatos volt, bár a célja nem nyilvánvaló a 
legtöbb ember számára, akik csak időnként veszik kezükbe a Bibliát. Alapos tanulmányozás 
során értjük meg: az Ószövetségi Törvény azért adatott, hogy megvilágításában a bűn, 
amelyet elkövetünk, fokozott mértékben legyen bűnné, ahogy Pál mondja a Róm. 7,13. 
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versében. A cél, melyet a legtöbb ember nem ismert fel, annak megmutatása volt, milyen 
halálos a bűn, és hogy a bűn szembenállás Istennel. Az emberek abba a hibába estek, hogy 
egymáshoz hasonlították magukat, és cselekedeteiket ahhoz mérték, amit mások tettek. 

 
Ha valaki elkövetett egy bűnt, és nem sújtotta halál, azt gondolták, hogy a bűn nem is 

olyan súlyos, és lejjebb engedtek az erkölcsi mércéből. Elvesztették a helyes látásmódot arról, 
mi a jó, és mi a rossz. Istennek vissza kellett vezetni az emberiséget az eredeti mércéhez, a jó 
és a rossz helyes megítéléséhez, hogy elutasíthassák a gonoszt és kísértését, majd 
felismerhessék milyen végeredménye lesz a rossz döntéseknek. Miután Isten ezt megtette, 
érvényt kellett szereznie a Törvénynek, melyet Ő adott. 

 
Isten nem azzal a céllal adta az Ószövetség parancsolatait, hogy kifejezze: „Amíg nem 

teszed ezeket a dolgokat, nem tudlak elfogadni, vagy szeretni.” Az Ő természete vagy jelleme 
nem ilyen. Azért adta a parancsolatokat, hogy a jó és a rossz megkülönböztetésének 
képességét megerősítse bennünk, és visszavezessen minket annak felismerésére, hogy 
szükségünk van Megváltóra. A gond abból adódott, hogy az emberek azt hitték, Isten 
tökéletességet követel tőlük, mielőtt szeretni tudja őket, és ez ahhoz a szemlélethez vezetett, 
mely szerint Isten szeretete közvetlen arányban áll az emberek teljesítményével. Úgy érezték, 
amíg nem tesznek meg mindent, ami helyes, nem lesznek elfogadhatóak Isten számára. A 
Bibliának azonban nem ez az üzenete. 

 
Isten szíve meg akarja békíteni Magával az emberiséget, nem pedig elítélni… nem felróni 

akarja az embereknek a bűneiket… és nem akarja azokat ellenük fordítani. Ilyen Isten szíve az 
emberek iránt a Bibliában, és ilyen a szíve irántad is ma. Meg kell értened, milyen Isten szíve 
igazán, hogy „Isten szeretet” (1Jn. 4,8.). Arra törekszik, hogy elvegye a bűneidet, és mindent, 
ami elválaszt téged Tőle. Ezt már megtette Jézus által, és most felajánlja neked, hogy légy 
kapcsolatban Vele, nem a te teljesítményed alapján, hanem a hited által, és annak 
elfogadásával, hogy Jézus elhordozta a bűneidet. Kapcsolatba kerülhetsz Istennel ma, 
függetlenül az életed kudarcaitól. Mindössze annyit kér tőled, hogy higgy az Úr Jézus 
Krisztusban. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el 1Móz. 3,1. versét. Mit kérdezett a Sátán Évától? _________________________ 
 
2. Olvasd el 1Móz. 2,17. és 1Móz. 3,3. versét. Mely szót vagy szavakat tette hozzá Éva 

ahhoz a parancshoz, melyet Isten ténylegesen mondott Ádámnak? ___________________ 
 
3. Olvasd el 1Móz 3,6. versét. Miután a Sátán belesugallta Éva tudatába a kétséget Isten 

szava felől, mit tett Éva ebben a versben? ______________________________________ 
 
4. Olvasd el 1Móz. 3,9-10. versét. Miután Ádám és Éva vétkezett, kereste-e Isten őket és a 

kapcsolatot velük? _________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el 1Móz. 3,22-24. verseit. Miért űzte ki Isten Ádámot és Évát az Édenből? 

________________________________________________________________________ 
 
6. Megértetted-e, hogy ez inkább Isten irgalmát jelentette a számukra, semmint a büntetését? 

________________________________________________________________________  
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7. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Hogyan nyerjük el Isten bővölködő kegyelmét és az igazság 
ajándékát? A. Megvesszük. B. Kiérdemeljük. C. Elfogadjuk. 

 
8. Olvasd el Róm. 6,23. versét. Mit érdemlünk valójában, ha vétkezünk? 

_______________________________________________________________________  
 
9. Kegyelem által mit ad Isten helyette? _________________________________________  
 
10. Olvasd el Róm. 10,3. versét. Ha a saját igazságunkat igyekszünk érvényesíteni Isten előtt, 

mit mulasztunk el megtenni? ________________________________________________  
 
11. Olvasd el 1Jn. 1,9. és Róm. 4,3. versét. Ígérete szerint mit tesz Isten MINDEN bűnünkkel 

és gonoszságunkkal, ha egyszerűen csak hiszünk? _______________________________  
 
12. Mit mond ez neked Isten egyéniségéről? _______________________________________  

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

1Móz. 3,1. – „A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az ÚRisten 
alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról 
sem ehettek?” 
 
1Móz. 2,17. – „…de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell 
halnod.” 
 
1Móz. 3,3. – „…csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: 
Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok.” 
 
1Móz. 3,6. – „Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, 
meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele 
levő férjének is, és ő is evett.” 
 
1Móz. 3,9-10. – „De az ÚRisten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember 
így felelt: [10] Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. 
Ezért rejtőztem el.” 
 
1Móz. 3,22-24. – „[22] Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint 
miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne 
szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen, [23] kiűzte az ÚRisten az Éden 
kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. [24] És miután kiűzte az embert, 
odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet 
fájához vezető utat.” 
 
Róm. 5,17. – „Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor 
azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni 
fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.” 
Róm. 6,23. – „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
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Róm. 10,3. – „Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek 
érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának.” 
 
1Jn. 1,9. – „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít 
minket minden gonoszságtól.” 
 
Róm. 4,3. – „De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki 
igazságul.” 

Megoldások 
 
1. Olvasd el 1Móz. 3,1. versét. Mit kérdezett a Sátán Évától? „Csakugyan azt mondta 

Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” 
 
2. Olvasd el 1Móz. 2,17. és 1 Móz. 3,3. versét. Mely szót vagy szavakat tette hozzá Éva 

ahhoz a parancshoz, melyet Isten ténylegesen mondott Ádámnak? Hogy ne is érintsék. 
 
3. Olvasd el 1Móz 3,6. versét. Miután a Sátán belesugallta Éva tudatába a kétséget Isten 

szava felől, mit tett Éva ebben a versben? Szakított a fa gyümölcséből, és evett. 
 
4. Olvasd el 1Móz. 3,9-10. versét. Miután Ádám és Éva vétkezett, kereste-e Isten őket és a 

kapcsolatot velük? Igen. 
 
5. Olvasd el 1Móz. 3,22-24. verseit. Miért űzte ki Isten Ádámot és Évát az Édenből? Hogy 

ne egyenek az élet fájáról, és ne éljenek örökké bűnös állapotukban. 
 
6. Megértetted-e, hogy ez inkább Isten irgalmát jelentette a számukra, semmint a büntetését? 

Igen. 
 
7. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Hogyan nyerjük el Isten bővölködő kegyelmét és az igazság 

ajándékát? C. Elfogadjuk. 
 
8. Olvasd el Róm. 6,23. versét. Mit érdemlünk valójában, ha vétkezünk? Halált. 
 
9. Kegyelem által mit ad Isten helyette? Örök életet Jézusban. 
 
10. Olvasd el Róm. 10,3. versét. Ha a saját igazságunkat igyekszünk érvényesíteni Isten előtt, 

mit mulasztunk el megtenni? Alávetni magunkat Jézusnak, mint a mi igazságunknak. 
 
11. Olvasd el 1Jn. 1,9. és Róm. 4,3. versét. Ígérete szerint mit tesz Isten MINDEN bűnünkkel 

és gonoszságunkkal, ha egyszerűen csak hiszünk? Eltávolítja, elfelejti, megbocsátja 
azokat. 

 
12. Mit mond ez neked Isten egyéniségéről? Hogy Ő irgalmas, és szerető szívű. 
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Első szint 5. Lecke 

ISTEN TERMÉSZETE 
Írta: Andrew Wommack 

 
Ahhoz, hogy megfelelő kapcsolatunk legyen az Úrral, ismernünk kell az Ő természetét és 

valódi egyéniségét. Haragszik-e a bűneink miatt, vagy irgalmas Isten, Aki nekünk akarja adni 
az életét és áldását, függetlenül a teljesítményünktől? A Szentírás ténylegesen két különböző 
szempontból mutatja be Istent, úgy, hogy Ő sohasem változik, és úgy, hogy mindent 
különböző módon végez. Volt egy olyan időszak, amikor bibliai szóhasználattal élve, Isten 
„az emberekre terhelte a bűneiket”. 

 
Hasonlatos ez a gyermekneveléshez. Amikor a gyerekek még nagyon kicsik, nem 

lehetséges meggyőzni őket, miért kell helyesen viselkedni, miért ne legyenek önzők, és miért 
ne vegyék el testvéreiktől a játékokat. El kell nekik mondani a szabályokat, és ha megszegik 
azokat, fegyelmezni kell őket. A szabályokat érvényesíteni kell, még ha nem is tudnak semmit 
Istenről és az ördögről, vagy ha helyet adnak az ördögnek, amikor önzőn viselkednek. Lehet, 
hogy nem értik a fogalmakat, de azt megértik, hogy ha újra elkövetnek valami rosszat, meg 
lesznek büntetve. 

 
Bizonyos értelemben így tett az Úr az Ószövetségben. Mielőtt az emberek újjászülettek, 

nem volt szellemi felfogóképességük, mellyel mi az Újszövetségben már rendelkezünk, ezért 
Istentörvényeket adott nekik, és büntetéssel juttatta azokat érvényre, olykor halállal is, hogy 
elrettentse népét a bűntől. Mivel a Sátán elpusztította az embereket a bűn által, vissza kellett 
szorítani a bűnt, és ennek érvényt kellett szerezni. Bár ez azt a benyomást keltette, hogy Isten 
valójában nem szeret minket a bűneink miatt, Isten Igéje nem ezt tanítja. A Róm. 5,13. így 
szól: „Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény.” A 
„törvényig” azt jelenti, Mózes idejéig, amikor Isten a Tízparancsolatot és a szertartási 
törvényeket adta, melyek Izrael népére vonatkoztak. Eddig az időpontig is volt bűn a 
világban, de nem lehetett felróni. A „felróni” szó könyvelési kifejezésből ered. Ha bemész 
egy üzletbe és veszel valamit, azt mondhatod: „Írja a számlámhoz!” Amikor hozzáírják az új 
összeget a számládhoz, az feljegyzésre kerül, megterheli a számládat, a vásárlást felróják 
neked. Ha elmulasztják azt felróni, akkor nem kerül feljegyzésre, és nem terhel téged. 

 
Ez a vers azt mondja, hogy a Tízparancsolat idejéig a bűn nem lett az emberekre terhelve. 

Megdöbbentő kijelentés! Nézd meg az 1Móz. 3. és 4. fejezeteit. A legtöbb ember azt a 
felfogást vallja, hogy amikor Ádám és Éva vétkezett Isten ellen – mivel Isten szent volt, az 
ember pedig bűnössé lett –, Isten semmihez sem tudott kezdeni a bűnös emberiséggel. Úgy 
gondolják, hogy Isten azért űzte ki az embert az Édenből, mert el akarta őt távolítani a 
jelenlétéből, mivel Ő Szent Isten, Aki nem tud mit kezdeni a szentségtelen emberrel. Továbbá 
azt gondolják, hogy amíg el nem törlöd a rossz tettet jó cselekedetekkel, addig Isten 
semmilyen kapcsolatot nem tart fenn veled. Ez ellene mond annak az üzenetnek, melyet Jézus 
hozott. A Róm. 5,8. kijelenti, hogy Isten kimutatta a szeretetét irántad, és amikor még bűnös 
voltál, Krisztus meghalt érted; az Újszövetség tehát azt tanítja, hogy Isten kiterjesztette rád a 
szeretetét már akkor, amikor még bűnben éltél, és nem azután, miután jóvátetted a bűneidet. 
Az evangélium legnagyszerűbb igazsága, mely megváltoztatja az életedet, hogy Isten úgy 
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szeret téged, ahogy vagy. Annyira szeret, hogy ha elfogadod a szeretetét, nem akarsz majd 
abban az állapotban maradni, amelyben vagy. Meg fogsz változni, de ez Isten szeretetének 
következménye lesz, nem pedig annak érdekében történik, hogy elnyerd a szeretetét. 

 
Az 1Móz. 4. fejezetében láthatod, hogy Isten még mindig fenntartotta a kapcsolatot az 

emberrel, még mindig beszélt Ádámhoz és Évához, miután vétkeztek. Beszélt Káinnal és 
Ábellel, és amikor áldozatot hoztak Neki, hallható hangon szólt hozzájuk. Válaszukból 
kitűnik, hogy hozzá voltak szokva Isten hangjához, és nem ijesztette meg őket. Amikor Káin 
megölte testvérét, Ábelt, és első gyilkossá lett a történelemben, Isten hallható hangon szólt 
hozzá a mennyből: „Hol van a te testvéred, Ábel?” Káin hazudott Istennek, vélhetőleg 
lelkifurdalás nélkül. Ez csak akkor történhet, ha valaki olyannyira hozzászokott Isten 
hangjához, hogy biztosra veszi, nem kell félnie tőle. Mindez arra utal, hogy Isten továbbra is 
fenntartotta a közösséget az emberrel, és nem szakította meg a kapcsolatot, ahogy általában 
gondolják. Nem terhelte rá az emberre a bűnét. Vajon azt jelenti ez, hogy elnézte a bűnt, vagy 
az nem volt rossz? Nem, hisz végső soron épp emiatt adta a Törvényt. Istennek Törvényt 
kellett adnia, hogy visszavezesse az embert a helyes mércéhez. Meg kellett mutatni az 
embernek, hogy Megváltóra van szüksége, és hogy meg kell aláznia magát, és el kell fogadnia 
a bűnbocsánatot, mint ajándékot. Sajnos a vallás befolyásolta és úgy forgatta ezeket a 
dolgokat, hogy azt tanítsa, a Törvény adatott, tehát meg lehet tartani, és azáltal ki lehet 
érdemelni Isten megbocsátását és elfogadását. Nem! Az Ószövetségi Törvény célja az volt, 
hogy olyan mértékűnek mutassa meg a bűnödet, amely csüggedten azt mondatja veled: „Isten, 
ha ez a te mércéd a szentségre, nem tudom teljesíteni. Bocsáss meg nekem, és könyörülj 
rajtam!” Isten természete mindig is a szeretet volt. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Róm. 5,13. verseit. Mit jelent a „felróni” szó? ___________________________ 
 
2. Olvasd el Róm. 7,7. versét. Mi volt a Törvény célja? ______________________________ 
 
3. Olvasd el Gal. 3,24. versét. E vers alapján mi volt a Törvény célja? 

______________________________________________________________________  
 
4. Olvasd el Jn. 8,1-11. verseit. Hogyan bánt Jézus azzal az asszonnyal, akit házasságtörésen 

értek? __________________________________________________________________  
 
 
5. Vajon Jézus szavai és tettei Isten igazi természetét tükrözték? Lásd Jn. 3,34. 

______________________________________________________________________  
 
6. Olvasd el 1Jn. 4,8. versét. E vers alapján mi Isten igazi természete? _________________ 
 
7. Olvasd el Róm. 5,6. versét. Mik voltunk akkor, amikor Isten kimutatta a szeretetét 

irántunk? _______________________________________________________________  
 
8. Olvasd el Róm. 5,8. versét. Isten szeretett minket, mikor mik voltunk? _______________ 
 
9. Olvasd el Róm. 5,10. versét. Isten szeretett minket, mikor mik voltunk? ______________ 
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10. Ha kéred Jézus Krisztust, hogy bocsásson meg neked, és legyen a Megváltód és Urad, 
bízva Jézus áldozatában, mint bűneid árának kifizetésében, megmutatja-e Isten számodra 
igazi, irgalmas természetét? ________________________________________________  

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Róm. 5,13. – „Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs 
törvény.” 
 
Róm. 7,7. – „De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle 
kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn.” 
 
Gal. 3,24. – „Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg.” 
 
Jn. 8,1-11. – „[1] Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére.[2] De korán reggel ismét megjelent 
a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. [3] Ekkor 
odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre 
állították,[4] és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten 
érték. [5] Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te 
mit mondasz?” [6] Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. 
Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. [7] Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, 
és ezt mondta nekik: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” [8] És lehajolva 
tovább írt a földre. [9] Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és 
egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. [10] Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és 
senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: „Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt 
el téged?” [11] Ő így felelt: „Senki, Uram.” Jézus pedig ezt mondta neki: „Én sem ítéllek el 
téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” 
 
Jn. 3,34. – „Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel 
mérve adja a Lelket.” 
 
1Jn. 4,8. – „…aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.” 
 
Róm. 5,6. – „Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, 
istentelenekért.” 
 
Róm. 5,8. – „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor 
meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” 
 
Róm. 5,10. – „Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten 
önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete 
által.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Róm. 5,13. verseit. Mit jelent a „felróni” szó? Megterhelni valakinek a 
számláját. 
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2. Olvasd el Róm. 7,7. versét. Mi volt a Törvény célja? Hogy megismertesse, mi a bűn. 
 
3. Olvasd el Gal. 3,24. versét. E vers alapján mi volt a Törvény célja? Megmutatni az 

emberiségnek, hogy szükségük van a Megváltóra, Jézus Krisztusra. 
 
4. Olvasd el Jn. 8,1-11. verseit. Hogyan bánt Jézus azzal az asszonnyal, akit házasságtörésen 

értek? Irgalommal és kegyelemmel. 
 
5. Vajon Jézus szavai és tettei Isten igazi természetét tükrözték? Lásd Jn. 3,34. Igen. 
 
6. Olvasd el 1Jn. 4,8. versét. E vers alapján mi Isten igazi természete? Szeretet. 
 
7. Olvasd el Róm. 5,6. versét. Mik voltunk akkor, amikor Isten kimutatta a szeretetét 

irántunk? Erőtelenek; azaz: tehetetlenek és istentelenek. 
 
8. Olvasd el Róm. 5,8. versét. Isten szeretett minket, mikor mik voltunk? Bűnösök. 
 
9. Olvasd el Róm. 5,10. versét. Isten szeretett minket, mikor mik voltunk? Ellenségei 

Istennek. 
 
10. Ha kéred Jézus Krisztust, hogy bocsásson meg neked, és legyen a Megváltód és Urad, 

bízva Jézus áldozatában, mint bűneid árának kifizetésében, megmutatja-e Isten számodra 
igazi, irgalmas természetét? Igen. 
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Első szint 6. Lecke 

MEGTÉRÉS 
Írta: Don Krow 

 
Vannak, akik helytelenül értelmezik a megtérés fogalmát. A megtérés nem tökéletesség, 

hanem irányváltoztatás. Ebben a leckében a tékozló fiúról fogunk beszélni, azaz az elveszett 
fiúról. Jézus olyan történetet mondott el, amely tökéletesen ábrázolta mit jelent az egyén 
számára a megtérés. A Lk. 15,11-12. verseiben Jézus azt mondta: „Egy embernek volt két fia. 
A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre 
megosztotta köztük a vagyont.” 

 
A fiatalabb fiú kérte az örökségét, noha az apja még nem halt meg. Szokatlan dolog, 

igényt tartani a hagyatékára olyasvalakinek, aki még él. Ennek ellenére az apja teljesítette a 
fia kérését, és odaadta neki az örökséget. A 13. vers így szól: „Néhány nap múlva a fiatalabb 
fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert 
kicsapongó életet folytatott.” A fiatalabb fiú fogta az összes vagyonát, a részét az örökségből, 
és távoli országba utazott, ahol dorbézoló életre pazarolta a pénzét. Az egyik fordítás azt 
mondja: „tivornyázott és örömlányokra költötte a pénzét”. 

 
A 14-15. versben azt olvassuk: „Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a 

vidéken, [nyomor és éhség köszöntött arra az országra] úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor 
elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat 
legeltetni. (zárójel tőlem).” A fiú állást vállalt az idegen ország egyik polgáránál, aki kiküldte 
a mezőre disznókat legeltetni. A 16. versben az áll: „Ő pedig szívesen jóllakott volna akár 
azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki.” Olyan éhes volt, hogy 
egyszer csak azt mondta: „Legalább a disznók eleségéből kaphatnék! – bármit”, de senki nem 
adott neki semmit. Eltékozolta az összes örökségét. A 17. vers így folytatja: „Ekkor magába 
szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen 
halok!” Egy másik fordítás így fejezi ki: „amikor észhez tért”. Más szavakkal, atyja 
szolgáinak több élelem jutott, mint elég, ő pedig az éhhalál szélén állt. 

 
Ekkor hozott egy döntést: megtért. A megtérés a gondolkodásmód megváltozása, a szív 

megváltozása, mely arra ösztönzi az embert, hogy megforduljon, és új irányt vegyen. A 18-
19. versben így szól a fiú: „Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, 
vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, 
tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy.” „Fogadj engem rabszolgáddá, atyám! 
Vétkeztem ellened, eltékozoltam a vagyonod, és vétkeztem Isten ellen. A megtérés többet 
jelent, mint a magatartás megváltozása, a gondolkodás megváltozása és a szív megváltozása; 
arra ösztönzi az embert, hogy hite szerint cselekedjen, megforduljon (vagy visszatérjen) és új 
irányba induljon. Mi mindnyájan elfordultunk Istentől, Atyánktól, és a mennytől, az 
otthonunktól. A Biblia azt mondja Ézs. 53,6. versében: „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a 
juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.”, de Isten az 
Ő irgalmából elvette a bűneinket, és Jézusra helyezte. 

 



20 

A történet a 20-24. versben folytatódik: „És útra kelve el is ment az apjához.” Egyszer 
elmondtam ezt a történetet valakinek, aki még sohasem hallotta, és biztos volt benne, hogy 
amikor a fiú hazatér, az apja azt fogja mondani neki: „Nézd, fiam, mit tettél! Eltékozoltad az 
összes pénzemet, mindent, amit életem során összekuporgattam. Légy az egyik rabszolgám!” 
A legtöbb földi apa bizonyára nagyon dühös lenne, és így viselkedne, de figyeljük meg, mit 
tesz ez az atya: „Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, [szeretete kiáradt a 
szívéből a fia felé] elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: 
Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak 
nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és 
adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a hízott borjút, és 
vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és 
megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.”(zárójel tőlem). Nagy vigasságot csaptak. 

 
Egyszer elmondtam ezt valakinek, aki így felelt: „Értem, mit akart mondani Jézus. Ha 

csak egyszerűen a mennyei Atyához fordulok irgalomért, és azt mondom: ’Atyám, vétkeztem 
ellened, nem vagyok méltó arra, hogy a fiad legyek.’ Ő elfogad engem.” Mennyei atyánk 
szánalomra indul irántad, és nem tesz rabszolgává. Visszaállít a teljes fiúság állapotába. Isten 
vár rád. Elfordultál? Miért nem fordulsz még ma Isten felé, Atyád felé, és a menny felé, 
otthonod felé? 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Határozd meg a megtérés fogalmát! ___________________________________________ 
 
2. Olvasd el Lk. 13,1-5. verseit. Mit kell tennie az embernek, hogy ne vesszen el? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el 2Pt. 3,9. Versét. Mi Isten vágya minden emberrel kapcsolatban? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Lk. 16,19-31. A Lk. 16,28. versében miért akarja a gazdag ember, hogy valaki 

visszajöjjön a hallottak közül, és beszéljen a testvéreivel? __________________________ 
 
5. Olvasd el Lk. 16,30. versét. Mit kell tenniük ezeknek a testvéreknek, hogy elkerüljék a 

gyötrelem helyét (poklot)?  __________________________________________________ 
 
6. Olvasd el ApCsel. 26,18. versét. Noha ebben a versben nem szerepel ez a szó, a 

megtérésről szól. Mi történik azokkal, akik megtérnek? 
________________________________________________________________________ 

 
7. Olvasd el ApCsel. 26,20 versét. Ennek a versnek a második részében három dolgot látunk 

felsorolva, melyeket a pogányoknak tenniük kell. Mi ez a három dolog? ______________ 
 
8. Olvasd el Máté 7,21-23. versét. Mit mond Jézus, mit tettek ezek az emberek Isten akarata 

helyett? _________________________________________________________________ 
 
9. Mit mutat ez az igazi megtérés fontosságáról szemben a csupán beszédben megnyilvánuló 

istentisztelettel? ___________________________________________________________ 
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10. Olvasd el Ézs. 55,7. versét. Mit kell tennie a bűnösnek? ___________________________ 
 
11. Mely két dolgot kell tennie az álnok embernek? _________________________________ 
 
12. Mit tesz Isten azzal, aki eleget tesz a fenti parancsoknak? __________________________ 
 
13. Olvasd el Lk. 15,7. versét. Mi történik a mennyben, amikor egy bűnös megtér? 

________________________________________________________________________ 
 
14. Olvasd el ApCsel. 3,19. versét. Mi történik a bűneiddel, amikor megtérsz? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Lk. 13,1-5. – „Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a 
galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. [2] Jézus megszólalt, és ezt 
mondta nekik: „Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi 
galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? [3] Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem 
tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. [4] Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, 
akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki 
Jeruzsálemben lakik? [5] Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan 
ugyanúgy vesztek el.” 
 
2Pt. 3,9. – „Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes 
hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki 
megtérjen.” 
 
Lk. 16,19. – „[19] „Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint 
nap fényes lakomát rendezett. [20] Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, 
fekélyekkel tele, [21] és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló 
morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. [22] Történt pedig, hogy 
meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és 
eltemették. [23] Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta 
távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. [24] Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj 
rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert 
igen gyötrődöm e lángban. [25] De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te 
megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te 
pedig gyötrődsz. [26] Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy 
akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. [27] 
Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; [28] mert van öt 
testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. [29] 
Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! [30] De az 
erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, 
akkor megtérnek. [31] Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az 
sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.” 
 
Lk. 16,30. – „De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül 
megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.” 
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ApCsel. 26,18. – „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a 
világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által 
megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” 
ApCsel. 26,20. – „…hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak 
és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a 
megtéréshez méltóan.” 
 
Mt. 7,21-23. – „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, 
URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. [22] Sokan mondják majd 
nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben 
űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? [23] És akkor kijelentem 
nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” 
 
Ézs. 55,7. – „Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert 
irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.” 
 
Lk. 15,7. – „Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen 
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” 
 
ApCsel. 3,19-20. – „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 
bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje,” 

Megoldások 
 

1. Határozd meg a megtérés fogalmát! (A) „Pálfordulás” egy új elkötelezettség felé.   
(B) A gondolkodásmód megváltozása. 
(C) A szív megváltozása, mely Istenhez fordulásra ösztönöz, arra, hogy az ember 
elforduljon régi életformájától Isten útjára.  
(D) Az irány megváltoztatása, nem pedig tökéletesség.  
(E) Döntéshozatal, mely teljesen megváltoztatja az ember életútját.  
(F) Elfordulás a régi életformától, és teljes elkötelezettség Isten és az Ő útja felé.  
(G) Odafordulás Istenhez Jézus Krisztuson keresztül. 

 
2. Olvasd el Lk. 13,1-5. verseit. Mit kell tennie az embernek, hogy ne vesszen el? Meg kell 

térnie. 
 
3. Olvasd el 2Pt. 3,9. Versét. Mi Isten vágya minden emberrel kapcsolatban? Hogy 

mindenki megtérjen. 
 
4. Olvasd el Lk. 16,19-31. A Lk. 16,28. versében miért akarja a gazdag ember, hogy valaki 

visszajöjjön a hallottak közül, és beszéljen a testvéreivel? Hogy ők elkerülhessék a 
gyötrelemnek ezt a helyét. 

 
5. Olvasd el Lk. 16,30. versét. Mit kell tenniük ezeknek a testvéreknek, hogy elkerüljék a 

gyötrelem helyét (poklot)? Meg kell térniük. 
 
6. Olvasd el ApCsel. 26,18. versét. Noha ebben a versben nem szerepel ez a szó, a 

megtérésről szól. Mi történik azokkal, akik megtérnek? (A) Megnyílik a szemük.  
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(B) A sötétségből a világosságra térnek. (C) A Sátán hatalmából Istenhez fordulnak. 
(D) Bűneik bocsánatát nyerik. (E) Örökséget nyernek. 

 
7. Olvasd el ApCsel. 26,20 versét. Ennek a versnek a második részében három dolgot látunk 

felsorolva, melyeket a pogányoknak tenniük kell. Mi ez a három dolog?  
(A) Meg kell térniük. (B) Istenhez kell fordulniuk. (C) Cselekedeteiknek 
bizonyítaniuk kell megtérésüket. 

 
8. Olvasd el Máté 7,21-23. versét. Mit mond Jézus, mit tettek ezek az emberek Isten akarata 

helyett? Gonoszságot vagy törvénytelenséget. 
 
9. Mit mutat ez az igazi megtérés fontosságáról szemben a csupán beszédben megnyilvánuló 

istentisztelettel? Az üdvösség a szívből fakad, nem a beszédben való szolgálatból. 
 
10. Olvasd el Ézs. 55,7. versét. Mit kell tennie a bűnösnek? Elhagyni az útját. 
 
11. Mely két dolgot kell tennie az álnok embernek? Elhagyni gondolatait, és visszatérni az 

Úrhoz. 
 
12. Mit tesz Isten azzal, aki eleget tesz a fenti parancsoknak? Irgalmaz és megbocsát neki. 
 
13. Olvasd el Lk. 15,7. versét. Mi történik a mennyben, amikor egy bűnös megtér? 

Örvendezés van a mennyben. 
 
14. Olvasd el ApCsel. 3,19. versét. Mi történik a bűneiddel, amikor megtérsz? A bűneim 

eltöröltetnek. 
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Első szint 7. Lecke 

ELKÖTELEZETTSÉG 
Írta: Don Krow 

 

Lk. 14,25-26. – Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: „Ha valaki 
hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a 
saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.” 
 

„Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt…” (Lk. 14,25.). Ebben az 
időszakban Jézust nagy sokaság kísérte a szolgálata során. A görögben ez a rész úgy hangzik, 
hogy ebben az időben nagy sokaság kezdte követni Jézust többször és folyamatosan. Talán a 
csodái miatt, vagy mert megetette őket, nem tudjuk pontosan az okát, de sok ember követte őt. 
Ekkor történt, hogy Jézus hozzájuk fordult, és szándékosan olyasmit mondott, ami úgy tűnik, 
sokakat visszatartott attól, hogy tovább kövessék őt. 
 

„Ha valaki hozzám jön [azt jelenti, velem akar jönni, társulni akar hozzám, követni akar, 
annak ez a feltétele], de nem gyűlöli meg atyját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt 
még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.”(Lk. 14,26., idézőjel tőlem). Amikor ezt az 
igeverset olvastam, azt gondoltam: Uram, ezt nem gondolhattad komolyan. Mit jelent az a szó, 
hogy „gyűlölni”? Ahogy azonban elkezdtem tanulmányozni a jelentését, megértettem, hogy 
ez a szó ténylegesen „gyűlöletet” jelent. 
 

Jézus a lehetséges legerősebb szót használta, hogy kihangsúlyozza mondandóját. Azt 
mondta, hacsak meg nem gyűlölöd atyádat, anyádat, nővéredet, bátyádat, sőt, saját életedet, 
nem lehetsz az Ő tanítványa. Szeretnék kérdezni tőled valamit: melyik a legszorosabb 
kapcsolat, amivel bírhatsz ezen a földön? Az anyáddal és apáddal, a házastársaddal és a 
gyermekeiddel való kapcsolat. Mi történik, ha a házastársad elfordul tőled, és elválik, vagy ha 
anyád és apád meghal? Kire számíthatsz akkor? A fivéreidre és a nővéreidre. Jézus azt 
mondja, hacsak nem gyűlölöd őket, nem lehetsz a tanítványa. Mit akart ezzel mondani? 
 

Jézus a legszorosabb kapcsolatokról beszélt, amivel valaha rendelkezhetünk. 
Elkötelezettséget kíván tőled, olyan elkötelezettséget, amelyben Ő áll az első helyen. Ő akar 
lenni az első számú az életedben. Össze akarja hasonlítani a veled való kapcsolatát a 
legszorosabb kapcsolatokkal, amikben részed lehet a földön. A „gyűlölni” egy hasonlat, 
mellyel Jézus azt fejezi ki: „A velem való kapcsolatod olyan fontos, hogy azt akarom, minden 
földi dolog fölé legyen helyezve.” Van valaki, akit jobban szeretsz a feleségednél, a 
gyermekeidnél, anyádnál és apádnál, vagy a testvéreidnél. Tudod, hogy ki ez a személy? 
Nem, nem Isten… ez te vagy. Te jobban szereted magadat, mint a veled legszorosabban 
kapcsolatban lévő embereket. 
 

Miért bomlanak fel házasságok? Miért válnak el az emberek? Mert jobban szeretik 
magukat a házastársuknál. „Nem azt teszed, amit elvárok tőled, tehát megszabadulok tőled.” 
 

Jézus azt mondta, hogy egyetlen kapcsolat van, amely fölött Én akarok lenni az első 
számú – ez a saját önző életed. Ez az igazi tanítványság. Nem olyan tanítványságról beszélt, 
ami semmibe se kerül. Azt várja tőlünk, hogy kövessük. Ő akar lenni az első számú az 
életünkben. 
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Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Olvasd el Lk. 9,57-62. versét. Mit tanít ez a szakasz az elkötelezettség mértékéről Krisztus 

követésében? _____________________________________________________________ 
 
2. Olvasd el Lk. 8,13-14. versét. Miért tűnik úgy, hogy némelyek elszakadnak, elfordulnak a 

keresztény hittől? _________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Ez. 16,8. versét. Isten a házassággal ábrázolja a népével való kapcsolatát. Kinek 

a vagyona képezi ennek a kapcsolatnak az alapját? _______________________________ 
 
4. Olvasd el 1Kor. 6,19. versét. Kihez tartozol? ____________________________________ 
 
5. Olvasd el 1Kor. 6,21. versét. Kié a tested és a szellemed? __________________________ 
 
6. Olvasd el Jak. 4,4. versét. Elkövethetsz-e szellemi házasságtörést Isten szemében? Lásd 

Róm. 1,25. _______________________________________________________________ 
 
7. Mi jelenti a szellemi házasságtörést Isten szemében? Lásd Róm. 1,25. 

________________________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el Jn. 2,23-25. versét. Mit tanulhatunk meg az elkötelezettségről és a hűségről 

ezekből a versekből? _______________________________________________________ 
 
9. Olvasd el Lk. 14,28-30. versét. Számba vetted, mi az ára Jézus követésének? Akarod-e 

követni Őt? ______________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Lk. 9,57-62. – Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: „Követlek, akárhova mégy.” 
[58] Jézus azonban így felelt: „A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de 
az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” [59] Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess 
engem!” De ő ezt kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” 
[60] Jézus így válaszolt neki: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és 
hirdesd az Isten országát!” [61]Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd 
meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” [62] Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára 
teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” 
 
Lk. 8,13-14. – „ [13] Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az 
igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején 
elpártolnak. [14] Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az 
élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést.” 
 
Ez. 16,8. – „Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád 
terítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, és 
szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az ÚR -, és az enyém lettél.” 
 
1Kor. 6,19. – „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő 
Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?” 
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1Kor. 6,20. – „Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (Késői 
kéziratok hozzáteszik: és a ti lelketekben [szellemetekben] amelyek az Istenéi.) 
 
Jak. 4,4. – „Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság 
ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az 
Istennek.” 
 
Róm. 1,25. – „Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták 
és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.” 
 
Jn. 2,23-25. – „[23] Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, 
mert látták a jeleket, amelyeket tett. [24] Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte 
mindnyájukat, [25] és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő 
maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.” 
 
Lk. 14,28-30. – „[28] Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és 
nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? [29] Nehogy - miután alapot 
vetett, de nem tudta befejezni - gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, [30] és ezt mondja: Ez az 
ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.” 

Megoldások 
 
1. Olvasd el Lk. 9,57-62. versét. Mit tanít ez a szakasz az elkötelezettség mértékéről Krisztus 

követésében? Teljes önátadást. 
 
2. Olvasd el Lk. 8,13-14. versét. Miért tűnik úgy, hogy némelyek elszakadnak, elfordulnak a 

keresztény hittől? Sohasem gyökereztek meg Isten Igéjében. Az élet gondjai, a 
gazdagsága, és élvezetei elfordítják őket tőle. 

 
3. Olvasd el Ez. 16,8. versét. Isten a házassággal ábrázolja a népével való kapcsolatát. Kinek 

a vagyona képezi ennek a kapcsolatnak az alapját? Istené. 
 
4. Olvasd el 1Kor. 6,19. versét. Kihez tartozol? Istenhez 
 
5. Olvasd el 1Kor. 6,21. versét. Kié a tested és a szellemed? Istené. 
 
6. Olvasd el Jak. 4,4. versét. Elkövethetsz-e szellemi házasságtörést Isten szemében? Lásd 

Róm. 1,25. Igen. 
 
7. Mi jelenti a szellemi házasságtörést Isten szemében? Lásd Róm. 1,25. Ha egy szív 

elfordul Istentől, és bálványokat imád (olyan dolgokat, melyek fontosabbakká 
válnak Istennél). Lásd Róm. 1,25. 

 
8. Olvasd el Jn. 2,23-25. versét. Mit tanulhatunk meg az elkötelezettségről és a hűségről 

ezekből a versekből? Hogy Jézus az egész szívünket akarja (teljes elkötelezettséget). 
 
9. Olvasd el Lk. 14,28-30. versét. Számba vetted, mi az ára Jézus követésének? Akarod-e 

követni Őt? Igen. 
 
 



27 

 
 
 

Első szint 8. Lecke 

VÍZKERESZTSÉG 
Írta: Don Krow 

 
Kérdés: „Szeretném tudni, szükséges-e megkeresztelkedni ahhoz, hogy a mennybe 

jussunk. Szeretem Istent, és hét éves koromban megkeresztelkedtem. Most tizennyolc éves 
vagyok, és valaki egy felekezeten kívüli gyülekezetből azt mondta, hogy senki sem 
üdvözülhet és keresztelkedhet meg ilyen kicsi korban. Azt is mondták, hogy meg kell 
keresztelkedni ahhoz, hogy a mennybe jussunk, de az én baptista családom szerint nem így 
van. Szeretnék a mennybe jutni. Minden tekintetben Istennek élek, ahogy csak tőlem telik, de 
szeretném tudni, meg kell-e újra keresztelkednem, és az életkorom most megfelel-e a 
keresztséghez. Kérlek, hogy segíts! Isten áldjon, és köszönöm.” 

 
Válasz: Az üdvösség és a bűnbocsánat ingyen adatik, mint ajándék a Jézus Krisztusban 

való hit által. Az ApCsel. 10,43. kijelenti: „Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy 
aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.” Az üdvösség hit által nyerhető el; ez 
bizalmat jelent Jézusban és az Ő áldozatában, mellyel igazságot szerzett nekünk Isten előtt. 
Az ApCsel. 10,44-48. verseiben a Szent Szellem megadatott a hívőknek (üdvösségük 
megerősítésére), mielőtt megkeresztelkedtek. 

 
Még ha ez igaz is, más esetekben úgy tűnik, hogy a bűnbocsánat a vízkeresztség 

pillanatában adatik (ApCsel. 2,38.) Azért van így, mert a keresztség a hit kifejezése vagy 
cselekedete, melyre akkor kerül sor, amikor valaki megtéréssel és hittel Jézushoz fordul (A 
Mk. 16,16. azt mondja: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, 
elkárhozik.”) A keresztség ugyanakkor az Úr segítségül hívása tiszta lelkiismeretért (ApCsel. 
22,16. és Pt. 3,21.). 

 
Ha igazán, szívedből Jézushoz fordultál hét éves korodban, és megkeresztelkedtél, Isten 

elfogadja gyermeki hitedet. A keresztségnek nincsenek előírásai. Az egyetlen követelmény, a 
megtérés. Amikor megkeresztelkedtél, volt-e a szívedben és a gondolkodásmódodban 
változás, mely arra ösztönzött, hogy a bűntől Jézushoz és az Ő megbocsátásához fordulj 
(ApCsel. 2,38. 20,21. és 17,30.)? Volt-e hited Jézusban, mint Uradban és Megváltódban (Mk. 
16,16., Jn. 3,16. és Róm. 10,9-10.)? Ha nem, akkor most fordulj Jézushoz, térj meg a 
bűneidből, kérd az Ő kegyelmét és bűnbocsánatát, majd pecsételd meg a vízkeresztséggel a 
döntésedet, hogy Őt akarod követni. 

 
A keresztség olyan cselekedet, mellyel kifejezi valaki a hitét Jézusban. E hit nélkül a 

cselekedet nem jelent semmit. Azok, akik Jézushoz fordultak, mint Urukhoz és 
Megváltójukhoz, ki akarják fejezni ezt a hitüket, és nyilvánosan meg akarják vallani Jézust 
ezen a módon. Azok, akik azt mondják Jézus parancsára „nem”, bizonyos mértékben halott 
hitet mutatnak. A hit halott, ha az embereknek nem áll szándékában azt kifejezni (Jak. 
2,18-19.). A hit önmagában is megment, de a megmentő hit sosem áll önmagában. Mindig ki 
akarja fejezni magát. A vízkeresztség az egyik mód, amellyel megnyilvánulhat. Nem a 
vízkeresztség ment meg; hanem Jézus. Nem a víz mossa le a bűnöket; hanem Jézus vére. 
De a hit folyamodik az Ő véréért a számodra, és ez a hit fejeződött ki, amikor valaki 
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megkeresztelkedett (ApCsel. 22,16.). A kérdés az, hogy megtértél-e? Hiszel-e Jézusban? Ha 
igen, miért késlekedsz – kelj fel, és keresztelkedj meg! 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Milyen kérdést tett fel a fiatalember? __________________________________________ 
 
2. Az ApCsel 10,43. szerint hogyan nyerhető el az üdvösség?  
 
3. A keresztség a hit kinyilvánítása, melyre általában a megtéréssel egy időben kerül sor. 

Hogyan fejezi ki az Ap Csel. 2,38. ezt az igazságot? ______________________________ 
 
4. Hogyan fejezi ki Mk. 16,16. ezt az igazságot? ___________________________________ 
 
5. A keresztség az Úr segítségül hívása. Hogyan fejezi ki az ApCsel 22,16. ezt az igazságot? 

________________________________________________________________________ 
 
6. A keresztség az Úr segítségül hívása tiszta lelkiismeretért. Megerősíti-e 1Pt. 3,21. ezt az 

igazságot? _______________________________________________________________ 
 
7. Melyek a keresztség követelményei ApCsel 2,38. alapján? _________________________ 
 
8. Melyek a keresztség követelményei Mk. 16,16. alapján? ___________________________ 
 
9. Megtérhet-e egy csecsemő? _________________________________________________ 
 
10. Hihet-e egy csecsemő? _____________________________________________________ 
 
11. Olvasd el ApCsel. 10,43-48. versét. Miután a hívő hitét Krisztusba vetette, mi a következő 

lépés, mit kell tennie? ______________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

ApCsel. 10,43. – „Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve 
által bűnbocsánatot nyer.” 
 
ApCsel. 2,38. – „Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 
Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” 
 
Mk. 16,16. – „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” 
 
ApCsel. 22,16. – „Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, 
segítségül híván az Úr nevét.” 
 
1Pt. 3,21. – „Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test 
szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus 
által,” 



29 

ApCsel. 10,44-48. – „[44] Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek 
mindazokra, akik hallgatták az igét. [45] És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel 
együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. [46] Hallották ugyanis, 
amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter: [47]  „Vajon 
megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták 
a Szentlelket, mint mi?” [48] És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus 
Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig.” 

Megoldások 
 

1. Milyen kérdést tett fel a fiatalember? Szükséges-e megkeresztelkednie ahhoz, hogy a 
mennybe jusson. 

 
2. Az ApCsel 10,43. szerint hogyan nyerhető el az üdvösség? Ingyen, mint ajándék, Jézus 

Krisztusban való hit által. 
 
3. A keresztség a hit kinyilvánítása, melyre általában a megtéréssel egy időben kerül sor. 

Hogyan fejezi ki az Ap Csel. 2,38. ezt az igazságot? Péter azt mondta: „Térjetek meg és 
keresztelkedjetek meg.” 

 
4. Hogyan fejezi ki Mk. 16,16. ezt az igazságot? Jézus kijelentette: „Aki hisz, és 

megkeresztelkedik, üdvözül.”, arra utalva ezzel, hogy a két dolog ugyanakkor 
történik. 

 
5. A keresztség az Úr segítségül hívása. Hogyan fejezi ki az ApCsel 22,16. ezt az igazságot? 

Ez az igevers azt mondja, hogy amikor valaki segítségül hívja az Úr nevét, a bűnei 
eltöröltetnek. Nyilvánvaló, hogy az Úr nevét kimondva lehet Őt segítségül hívni (Lk. 
18,13.), vagy a keresztség által, ahogy az ebből a versből kitűnik. 

 
6. A keresztség az Úr segítségül hívása tiszta lelkiismeretért. Megerősíti-e 1Pt. 3,21. ezt az 

igazságot? Igen. 
 
7. Melyek a keresztség követelményei ApCsel 2,38. alapján? Megtérés. 
 
8. Melyek a keresztség követelményei Mk. 16,16. alapján? Hit. 
 
9. Megtérhet-e egy csecsemő? Nem. 
 
10. Hihet-e egy csecsemő? Nem. 
 
11. Olvasd el ApCsel. 10,43-48. versét. Miután a hívő hitét Krisztusba vetette, mi a következő 

lépés, mit kell tennie? Meg kell keresztelkednie vízzel. 
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Első szint 9. Lecke 

KILÉTÜNK  KRISZTUSBAN (1. rész) 
Írta: Andrew Wommack 

 
A Korinthusiakhoz írt második levél 5,17. verse azt állítja: „Ezért ha valaki Krisztusban 

van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” A „Krisztusban” kifejezés olyan 
megfogalmazás, melyet több mint 300 esetben olvasunk az Újszövetségben, és mindig az 
Istennel való kapcsolatra, mint létfontosságú egyesülésre utal. Ha egyszer ez megtörténik, új 
teremtéssé leszel.  

 
Ez elvezet egy sorsdöntő kérdéshez: véleményem szerint elengedhetetlen, hogy megértsd 

az új kilétedet Krisztusban: a változás nem fizikai téren megy végbe. Nem a fizikai testedet 
érinti, nem arról van szó, hogy teljesen megváltozol, és más külsőd lesz. Ha valaki túlsúlyos 
volt a megtérése előtt, túlsúlyos marad azután is, hacsak nem fogyókúrázik. Nem érinti az 
értelem és az érzelem területét sem – amit a legtöbb ember az igazi „énjének” tekint. Ha nem 
voltál lángész, mielőtt megtértél, nem leszel lángész a megtérésed után sem, de megmarad 
ugyanaz az emlékezőképességed és gondolatvilágod. 

 
Van egy harmadik terület, és a fenti igevers szerint, kizárásos alapon, ennek a területnek 

kell lennie, amely megváltozik – a szellemi emberünknek. Az egyik igevers, amely megerősíti 
ezt az 1Thessz. 5,23, ahol Pál így imádkozik a thesszalonikabeliekért: „Maga pedig a 
békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket [szellemeteket], 
elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” 
(zárójel a ford.-tól). Ez az igevers azt mutatja, hogy van szellemünk, elménk (lelkünk – a 
ford.) és testünk. A testi rész nyilvánvaló. Ez az a részünk, amely a külső szemlélő számára is 
látható. Ugyancsak tudatában vagyunk egy másik részünknek is ezen belül; az érzelmi, 
értelmi részünknek; melyet a Biblia léleknek nevez. Tudjuk, hogy ha nem is érnek hozzánk 
testileg, megérinthetnek minket szavakkal kellemes és kellemetlen módon is. A legtöbb ember 
összhangban van a testi és a lelki részével, de a Biblia szerint azonban van egy másik része is 
az embernek, a szelleme. 

 
A szellem az a részünk, amely megváltozik, és újjá lesz a megtérés után. Ez a ténylegesen 

életadó terület. A Jak. 2,26-ban az áll: „Mert ahogyan a test halott a lélek [szellem] nélkül, 
ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.”(zárójel a ford.-tól). Ez azt mutatja, hogy a 
szellem az, amely valójában életet lehet a fizikai testünkbe. Ez az, ahonnan az életünk ered. 
Az 1Móz. 2. fejezetében, ahol leírását találjuk, ahogy Isten Ádámot és Évát teremtette, Ádám 
teste már teljesen megteremtetett, de Istennek ezután bele kellett lehelnie az élet leheletét. A 
„lehelet” szó az ószövetségi héber nyelvben pontosan ugyanaz, amit a lélegzés kifejezésére 
használunk, és amely más helyeken „szellem”-nek van fordítva.  Isten megteremtette Ádám 
fizikai testét és lelki személyiségét, majd belelehelte az élet leheletét, és így lett az ember élő 
lélekké. A szellem az a részünk, amely az életet adja. 

 
A megtérést megelőzően, mielőtt valaki teljesen elkötelezi az életét Istennek és mielőtt az 

Úr beleköltözik, a szellem abban az emberben halott. Az Ef. 2,1. azt mondja: „Titeket is életre 
keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,”. Tudjuk, hogy életben voltunk az 
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újjászületésünk előtt is, de a „halott” szó szellemi értelemben érvényes. A halál a Bibliában 
nem a létezés megszűnését jelenti, mint ahogyan ma sokan vélik. Szó szerint azt jelenti, 
„elválasztás”. Amikor valaki fizikailag meghal, nem szűnik meg létezni. A Biblia azt tanítja, 
hogy azonnal belép vagy Isten jelenlétébe, vagy a pokolba. A lélek és a szellem tovább él, de 
különválik a fizikai testtől, amely meghal és elbomlik. 

 
Amikor az 1Móz. 2,17. kijelenti, hogy „De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne 

egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.” (Károli) ez nem fizikai halált, 
hanem szellemi halált jelentett, azt, hogy Ádám elszakad Istentől. A szellem, az a részünk, 
melyet Isten lehelt belénk, amely ténylegesen életet ad és mozgat, különválik Isten 
természetfeletti életétől… az Ő szent és teljes életétől… amit a Biblia úgy nevez, „zoe”, azaz 
„élet teljes vagy bőséges értelemben”. Az ember ezután kezdett elfajzani. Még mindig 
tevékenykedett, de már Istentől függetlenül, Istentől elszakadva. Valójában ez okozza az 
összes gondot az életünkben… minden érzelmi feszültségünket. 

 
Amikor valaki az Úrhoz jön, új szellemet kap és újjászületik, azzal a fogalommal szólva, 

melyet Jézus használt a Jn. 3,5. versében. Mint ahogy az ember megszületik fizikailag 
szellemmel, lélekkel és testtel, ugyanúgy, amikor újjászületik, Krisztus szellemét kapja. A 
Gal. 4,6-ban azt olvassuk: „Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét 
[szellemét] a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!”” (zárójel a ford.-tól). Isten szó 
szerint a bensőnkbe helyezi az Ő Szellemét, és most egy új életminőség, egy új 
személyazonosság birtokába jutunk, aki egy teljesen új személyiség a szellemünkben. 

 
Keresztény életünk további részében tanuljuk azt a lelki, értelmi területet, amely a 

szellemünkbe helyeztetett.  Az igazság az, hogy az üdvösség egyharmad része beteljesült, 
amikor befogadtad Jézus Krisztust, mint Uradat. A szellemed teljesen megváltozott. Ez 
ugyanaz a szellem, amellyel az örökkévalóságban fogsz rendelkezni. Már benne van a 
szeretet, az öröm, a békesség, és az Isten teljes jelenléte. Nincs semmi fogyatkozás a 
szellemedben, de meg kell ismerned azt, és ezért oly létfontosságú Isten Igéjének 
tanulmányozása a keresztény élethez. Teljesen új személyiség vagy, de amíg nincs ismereted, 
nem fogsz megváltozni. A győzelem akkor következik be a keresztény életben, amikor képes 
vagy betekintést nyerni az Igébe, amely Szellem és élet, tudod, hogy ki vagy, megérted, mit 
tett Isten, és hinni kezdesz benne. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el 2Kor. 5,17. versét. Ha valaki Krisztusban van, akkor micsoda?  
________________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el 2Kor. 5,17. versét. Mi történt a régi dolgokkal? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el 2Kor. 5,17. versét. Mely dolgok lettek újjá? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Ef. 2,1. versét. Milyen állapotban voltál, mielőtt újjászülettél vagy 

megeleveníttettél? _________________________________________________________ 
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5. Olvasd el Ef. 2,2. versét. Mint hitetlen, hogyan jártál vagy éltél? 
________________________________________________________________________ 

 
6. Olvasd el Ef. 2,3-5. versét. Miben gazdag Isten? _________________________________ 
 
7. Olvasd el Ef. 2,4. versét. Miért oly irgalmas Isten? _______________________________ 
 
8. Olvasd el Ef. 2,5. versét. Mit tett értünk Isten, amikor még halottak voltunk a bűneink 

miatt? ___________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el Ef. 2,5. versét. Hogyan mentett meg minket Isten? _______________________ 
 
10. Olvasd el 1Kor. 6,9-10. versét. Kapcsolatba hozható-e veled bármelyik tulajdonság az itt 

szereplő felsorolásból? _____________________________________________________ 
 
11. Olvasd el 1Kor. 6,11. versét. A létige múlt, jelen, vagy jövő időben áll? ______________ 

 
12. Olvasd el 1Kor. 6,11. versét. Amikor újjászülettél, mely három dolog történt veled? 

________________________________________________________________________ 
 
13. Olvasd el 1Kor. 6,11. versét. Ennek a mondatnak az állítása múlt, jelen, vagy jövő időre 

vonatkozik?  _____________________________________________________________ 
 
14. Olvasd el 1Kor. 6,17. versét. „Aki pedig az Úrral egyesül, ______ ővele.” 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
2Kor. 5.17. – „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött 
létre.” 
 
Ef. 2,1. – „Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,” 
 
Ef. 2,2. – „amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő 
birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik.” 
 
Ef. 2,3-5. – „Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test 
és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppenúgy, mint a 
többiek. [4] De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket 
szeretett, [5] minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - 
kegyelemből van üdvösségetek! -” 
 
1Kor. 6.9. – „Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne 
tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem 
fajtalanok, [10] sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem 
harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.” 
 
1Kor. 6.11. – „Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, 
megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke 
által.” 
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1Kor. 6.17. – „Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele.” 

Megoldások 
 
1. Olvasd el 2Kor. 5,17. versét. Ha valaki Krisztusban van, akkor micsoda? Új teremtés. 
 
2. Olvasd el 2Kor. 5,17. versét. Mi történt a régi dolgokkal? Elmúltak. 
 
3. Olvasd el 2Kor. 5,17. versét. Mely dolgok lettek újjá? Minden. 
 
4. Olvasd el Ef. 2,1. versét. Milyen állapotban voltál, mielőtt újjászülettél vagy 

megeleveníttettél? Halott voltam a bűneim miatt. 
 
5. Olvasd el Ef. 2,2. versét. Mint hitetlen, hogyan jártál vagy éltél? A világ életmódja 

szerint éltem, és az ördögnek engedelmeskedtem (a levegő birodalma fejedelmének), 
és az engedetlenség szelleme szerint jártam. 

 
6. Olvasd el Ef. 2,3-5. versét. Miben gazdag Isten? Irgalomban. 
 
7. Olvasd el Ef. 2,4. versét. Miért oly irgalmas Isten? Mert nagy a szeretete irántunk. 
 
8. Olvasd el Ef. 2,5. versét. Mit tett értünk Isten, amikor még halottak voltunk a bűneink 

miatt? Megelevenített minket Krisztussal. 
 
9. Olvasd el Ef. 2,5. versét. Hogyan mentett meg minket Isten? Kegyelme által. 
 
10. Olvasd el 1Kor. 6,9-10. versét. Kapcsolatba hozható-e veled bármelyik tulajdonság az itt 

szereplő felsorolásból? Igen. 
 
11. Olvasd el 1Kor. 6,11. versét. A létige múlt, jelen, vagy jövő időben áll? Múlt időben. 

 
12. Olvasd el 1Kor. 6,11. versét. Amikor újjászülettél, mely három dolog történt veled? 

Megmosattál, megszentelődtél és megigazultál (igaz lettél) Isten előtt. 
 
13. Olvasd el 1Kor. 6,11. versét. Ennek a mondatnak az állítása múlt, jelen, vagy jövő időre 

vonatkozik? Jelen időre. 
 
14. Olvasd el 1Kor. 6,17. versét. „Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek [szellem]  ővele.” 
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Első szint 10. Lecke 

KILÉTÜNK  KRISZTUSBAN (2. rész) 
Írta: Andrew Wommack 

 
Legutóbbi leckénkben arról beszéltünk, mit jelent újjászületni, hogy szellemünkben és 

szívünkben megváltozunk. A 2Kor. 5,17 versét idéztük, amely így szól: „Ezért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” Látni kezdtük, hogy 
amikor újjászületünk, teljes átalakulásra kerül sor a szellemünkben, és az egyetlen mód arra, 
hogy megismerjük, mi történt a szellemünkben, az Isten Igéjének tanulmányozása. Nem 
ragadhatjuk meg külső dolgokon keresztül, és nem ragadhatjuk meg érzelmeink által, mert ez 
lelki terület. De a szellemi részünkben teljes átalakulás megy végbe. 

 
Hadd idézzek néhány igeverset arra, amire akkor kerül sor, amikor valaki befogadja Jézust 

az életébe. Az Ef. 4,24 azt mondja: „…öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint 
valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” Amikor valaki újjászületik, a szelleme 
igazzá és valóságosan szentté válik. A Biblia valójában kétféle igazságról beszél. 

 
Van olyan igazság, amit te magad hozol létre saját cselekedeteiddel, és fenn kell tartanod 

ezt a fajta igazságot másokkal való kapcsolatodban. Ha nem élsz helyesen, vagy nem 
cselekszel helyesen, a főnököd elbocsáthat, vagy a házastársad elválhat tőled; tehát szükséged 
van a saját igazságodra. Isten azonban nem fogad el téged a te külső igazságod alapján. Ő szó 
szerint a Saját igazságát adja neked. 

 
A 2Kor. 5,21 azt mondja, hogy Isten, az Atya bűnné tette értünk a Fiút, hogy mi Isten 

igazsága lehessünk Ő Benne.  Létezik tehát egy igazság, mely messze túlmegy a mi külső i-
gazságunkon, és azon alapul, amit Isten tett értünk. Szó szerint Isten igazságát kapjuk meg 
Krisztusba vetett hit által. Igazságban és valódi szentségben teremtettünk. Nem növekszünk 
bele ebbe az igazságba; már igazak vagyunk. Egyszerűen meghatározva már megigazultunk 
Isten előtt. 

 
Isten megelégedése irántunk csakis Krisztuson alapul. A szellemünk az a hely, amelyben a 

változás végbemegy. Már megteremtettünk igazságban és valódi szentségben, és új 
teremtések vagyunk. Az Ef. 2,10. kijelenti: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre teremtett…”. A szellemünkben tökéletesek és teljesek vagyunk. 
Abban nincs bűn vagy fogyatkozás. Az Ef. 1,13. azt állítja: „Őbenne pedig titeket is - miután 
hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett 
pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,”. 

 
Egyesek azt gondolhatják: Nos, amikor én hitre jutottam az Úrban, elhittem, hogy teljesen 

megbocsátattak és eltöröltettek a bűneim, és minden rendben volt. De azóta vétkeztem, és újra 
kudarcot vallottam. Ha így van, akkor kudarcot vallottál a tetteidben, az értelmi, érzelmi 
területeden, de a szellemed nem vétkezett. Az elpecsételtetett, mint ahogy egy háziasszony 
elteszi a gyümölcsöt télire, majd lezárja az üveget, hogy semmilyen bomlasztó anyag ne 
kerülhessen bele. Isten elpecsételt téged, így amikor újjászülettél, új szellemet kaptál, és a bűn 
nem hatolt be a szellemedbe. Új személyazonosságod van. Ennek az új embernek kapcsolata 
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van Istennel, közössége van Istennel és imádja Őt, ez pedig kiléteden alapul a szellemedben, 
és nem a testedben. 

 
Az igazán nagyszerű átalakulás a keresztény életben az, hogy az embernek meg kell 

változtatnia kilétét. Kapcsolatban kell lenned Istennel, de nem azon az alapon, amit fizikai 
téren teszel, nem azon, amit gondolsz, hanem azon, aki szellemben vagy, azon, amit Isten tett 
érted. Ez egy befejezett munka, olyan, amely nem igényel kiigazítást. Igazságban és valódi 
szentségben teremtettél. Ez a szellemi részed, és ahhoz, hogy közösségben légy Istennel, 
szellemben és igazságban kell imádnod Őt. Abban a személyazonosságban kell lenned, aki 
Krisztusban vagy. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el 1Kor. 6,17. versét. Az egyetlen forrás, amelyből megtudhatjuk, hogy teljes 
átalakulás ment végbe a szellemünkben, Isten Igéje. Mit mond ez a vers, mi történt 
velünk? _________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el Ef. 3,17. versét. Hol lakozik most Krisztus? ____________________________ 
 
3. Olvasd el Ef. 3,17. versét. Hogyan történik ez? __________________________________ 
 
4. Olvasd el 1Jn. 5,12. versét. Kinek kell a birtokunkban lennie ahhoz, hogy üdvözüljünk? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Kol. 1,26-27. igéjét. Mi volt az a titok, amely el volt rejtve korszakokon és 

nemzedékeken át, de most megjelentetett? ______________________________________ 
 
6. Olvasd el Ef, 4,23-24. versét. Mit teremtetett meg igazságban és valódi szentségben? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el 2Kor. 5,21. versét. Kinek az igazságával rendelkezünk? ___________________ 
 
8. Olvasd el Ef. 1,4. versét. Milyen állapotban van a hívő Isten előtt? ___________________ 
 
9. Olvasd el Ef. 1,6. versét. Hogyan fogad el minket Isten? ___________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

1Kor. 6,17. – „Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele.” 
 
Ef. 3,17. – „…hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és 
megalapozva”. 

 
1Jn. 5,12. – „Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” 
 
Kol. 1.26 – „… [26] mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de 
amely most kijelentetett az ő szentjeinek, [27] akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen 



36 

gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus 
közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek.” 
 
Ef. 4,23-24. – „[23] „újuljatok meg lelketekben és elmétekben, [24] öltsétek fel az új embert, 
aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” 

 
2Kor. 5,21. – „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága 
legyünk őbenne.” 
 
Ef. 1,4. – „Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek 
és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.” 
 
Ef. 1,6. – „hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket 
szeretett Fiában.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el 1Kor. 6,17. versét. Az egyetlen forrás, amelyből megtudhatjuk, hogy teljes 
átalakulás ment végbe a szellemünkben, Isten Igéje. Mit mond ez a vers, mi történt 
velünk? Szellemünk egyesült az Úrral. 

 
2. Olvasd el Ef. 3,17. versét. Hol lakozik most Krisztus? A szívünkben. 
 
3. Olvasd el Ef. 3,17. versét. Hogyan történik ez? Hit által. 
 
4. Olvasd el 1Jn. 5,12. versét. Kinek kell a birtokunkban lennie ahhoz, hogy üdvözüljünk? A 

Fiúnak. (Jézus Krisztusnak). 
 
5. Olvasd el Kol. 1,26-27. igéjét. Mi volt az a titok, amely el volt rejtve korszakokon és 

nemzedékeken át, de most megjelentetett? Bennünk van Krisztus, reménysége a 
dicsőségnek. 

 
6. Olvasd el Ef, 4,23-24. versét. Mit teremtetett meg igazságban és valódi szentségben? Az 

új emberünk (újjászületett szellemünk). 
 
7. Olvasd el 2Kor. 5,21. versét. Kinek az igazságával rendelkezünk? Isten igazságával 

Krisztusban. 
 
8. Olvasd el Ef. 1,4. versét. Milyen állapotban van a hívő Isten előtt? Szent és feddhetetlen. 
 
9. Olvasd el Ef. 1,6. versét. Hogyan fogad el minket Isten? Szeretett Fiában (Jézus 

Krisztusban). 
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Első szint 11. Lecke 

MI TÖRTÉNIK, HA EGY KERESZTÉNY VÉTKEZIK? 
Írta: Don Krow 

 
Ma azt a témát akarjuk áttekinteni, „Mi történik, ha egy keresztény vétkezik?” A Biblia 

az 1Jn. 1,8-9. versében tudatja velünk: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat 
csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” Végső soron, mint 
keresztények is megbotolhatunk, és vétkezhetünk. Mi különböztet meg minket most, hogy új 
természetünk van, attól, akik megtérés előtt voltunk? Elszomorít minket a bűnünk. Nem 
akarunk vétkezni; igaz életet akarunk élni. De mi történik, ha mégis vétkezünk? Szükségünk 
van újra megváltásra? Ezt tanítja a Biblia? Ebben az esetben nem vagyunk biztonságban, és 
bizonyos értelemben, rosszabb nekünk, mint a világnak. A világ legalább nem szenved a 
bűntudattól. Mint hívőknek, nem a bűnre kell összpontosítani a figyelmünket. A Zsid. 10,2. 
verséből tudjuk, hogy Jézus áldozatának köszönhetően a hívőnek többé nem kell bűntudatot 
éreznie. Más szavakkal, a bűn nem lehet az életünk középpontja. Istennek kell lennie életünk 
középpontjának. 

 
A Róm. 4,2. kijelenti: „Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg [nyilváníttatott 

igazzá], akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt.” (zárójel tőlem). Ha az üdvösség 
saját érdemünkön alapul, azokon a dolgokon, amiket teszünk, akkor dicsekedhetnénk. Azt 
mondhatnánk: „Uram, igazán értékelem, amit a kereszten tettél, de ne feledkezz meg azokról 
a dolgokról, amiket én tettem!” Így az örökkévalóság során veregethetnénk Jézus vállát, és 
veregethetnénk saját vállunkat, azokért, amiket tettünk. Nem! Isten úgy tervezte az 
üdvösséget, hogy emberi oldalról senki ne tarthasson igényt dicsőségre, és ne dicsekedhessen. 
Dicsőség és dicsekvés egyedül az Úr Jézus Krisztusban legyen (Róm. 3,27.). Az örök élet 
ajándéka valóban ajándék, és nem lehet kiérdemelni (Róm. 6,23.). 

 
A Róm. 4,2. versében azt olvassuk, hogy ha Ábrahám saját cselekedeteiből igazult volna 

meg, lenne oka a dicsekvésre, csakhogy nem ez történt. Mit mond a Biblia, hogyan üdvözül 
az ember? Saját viselkedése által? Saját munkája által? Saját tettei által? Hogyan számíttatott 
vagy nyilváníttatott Ábrahám igaznak? Azoknak a dolgoknak az alapján, amiket tett vagy nem 
tett, vagy pedig egyszerűen hitt és bízott Isten Istenben? A Biblia azt mondja a Róm. 4,3. 
versében: „Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” 

 
Mi tart meg az állapotomban és őriz meg attól, hogy elvesszek, még akkor is, ha 

előfordul, hogy elbukok és vétkezek? Az, hogy Jézus elhordozta minden bűnömet a kereszten, 
és a Benne való hit által (nem saját cselekedeteim által) megigazultam (igaznak nyilvánított 
Isten.) 

 
A Róm. 4,6. versében ez áll: „Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek 

az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot”  Az Ószövetség idején Dávid azt mondta, 
hogy eljön a nap, amikor egy új szövetség keretében Isten igazságot tulajdonít az embernek, 
anélkül, hogy az ember bármit tett volna ezért. Majd a 7. versben így folytatja: „Boldogok, 
akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik.” Végül hozzáfűzi: 
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Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.” (Róm. 4,8.). Nem azt mondja, hogy 
talán igen, talán nem, néha igen, néha nem. Hanem így szól: „Boldog az az ember, akinek az 
Úr nem tulajdonít bűnt.” Ezt nevezik a görög nyelvben hangsúlyos tagadásnak. Azt jelenti, 
hogy soha, egyáltalán nem számít nekünk be semmilyen bűnt. Ez az Új Szövetség jó híre. A 
Zsid. 10,16. verse kijelenti: „Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán”, így 
szól az Úr: „Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom”, és ennek az egyességnek a 
részeként Isten azt mondja a 17. versben: „bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem 
emlékezem meg.”. 

 
Mi tart meg abban az állapotban, amelyben vagy, és az igazságban, még akkor is, amikor 

vétkezel és nincs időd azt megvallani? A Jézus Krisztusba vetett hited. Az Ő neve Jézus, és 
megszabadítja az embereket a bűneiktől (Mt. 1,21.). 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Róm. 4,5. versét. Isten megigazítja (igazságot tulajdonít) azt, aki ____________ 
 
2. Olvasd el Róm. 4,2-3. versét. Isten Ábrahámnak tulajdonított valamit (amikor Ábrahám 

hitt), amivel Ábrahám korábban nem rendelkezett. Mi volt az? ______________________ 
 
3. Olvasd el Róm. 4,22-24. Ha mi is hiszünk, mint Ábrahám, mit tulajdonít nekünk Isten? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Róm. 4,6. versét. Isten igazságot tulajdonít az embernek: A. az ember 

cselekedetei alapján, B. az ember cselekedeteitől függetlenül, C. az ember jósága alapján. 
 
5. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. Mennyi időre válik tökéletessé az ember Isten előtt? 

________________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Az igazság elnyerhető A. érdemek által, B. ajándékba, C. 

cselekedetek által. _________________________________________________________ 
 
7. Mit foglal magában az „ajándék” szó? _________________________________________ 
 
8. A Jézusban, mint személyes Megváltódban való bizalom azt jelenti, hogy bíznod kell 

benne, amíg A. a gyülekezetbe, B. a mennybe, C. Oroszországba jutsz. 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Róm. 4,5. – „Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, 
annak a hite számít igazságnak.” 
 
Róm. 4.2. – „[2] Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel 
dicsekednie, de nem Isten előtt. [3.] De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten 
ezt számította be neki igazságul.” 
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Róm. 4,22. – „[22] Ezért Isten ezt „be is számította neki igazságul. [23] De az, hogy 
„beszámította neki igazságul”, nem egyedül érte van megírva, [24] hanem értünk is, akiknek 
majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi 
Urunkat.”. 
 
Róm. 4,6. – „Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek 
nélkül tulajdonít igazságot.” 
 
Zsid. 10,14. – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 
 
Róm. 5,17. – „Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor 
azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni 
fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Róm. 4,5. versét. Isten megigazítja (igazságot tulajdonít) azt, aki istentelen. 
 
2. Olvasd el Róm. 4,2-3. versét. Isten Ábrahámnak tulajdonított valamit (amikor Ábrahám 

hitt), amivel Ábrahám korábban nem rendelkezett. Mi volt az? Igazság, vagy 
megigazulás Isten előtt. 

 
3. Olvasd el Róm. 4,22-24. Ha mi is hiszünk, mint Ábrahám, mit tulajdonít nekünk Isten? 

Igazság, vagy megigazulás Isten előtt. 
 
4. Olvasd el Róm. 4,6. versét. Isten igazságot tulajdonít az embernek: B. az ember 

cselekedetitől függetlenül. 
 
5. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. Mennyi időre válik tökéletessé az ember Isten előtt? 

Örökre. 
 
6. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Az igazság elnyerhető B. ajándékba.  
 
7. Mit foglal magában az „ajándék” szó? Valami, amit ingyen adnak, amiért nem kell 

fizetnie annak, aki kapja. 
 
8. A Jézusban, mint személyes Megváltódban való bizalom azt jelenti, hogy bíznod kell 

benne, amíg B. a mennybe jutsz. 
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Első szint 12. Lecke 

ISTEN IGÉJÉNEK TÖKÉLETESSÉGE 
Írta: Andrew Wommack 

 
Márk evangéliumának 4. fejezete lenyűgözően mutatja be Isten Igéjének tökéletességét – 

hatalmát, jellegét és a belé vetett hitet. Legalább tíz példabeszéd hangzott el azon a napon, 
melyről ez az igeszakasz szól. Össze kell vetned Mk. 4. fejezetét Mt. 13. és Lk. 8. fejezetével, 
hogy lásd valamennyit. A számos példabeszéd között az egyik a magvetésről szólt. A Mk. 
4,26. versében azt olvassuk.: „Jézus ezt is mondta: „Úgy van az Isten országa, mint amikor az 
ember elvetette a magot a földbe”. Ne feledjük el, hogy a 14. versben az áll, a mag Isten 
Igéje. Isten nem arról akar tanítani, hogyan nevelj palántát, hanem a földművelés képét 
használja szellemi igazság ábrázolására. A 27. vers így szól: „azután alszik és felkel, éjjel és 
nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan.” Hiszem, hogy ez a megjegyzés itt 
különösen fontos. Arról beszél, hogy az ember nem igazán érti, nem tudja, hogyan történik a 
növény sarjadása a magból. 

 
Vannak, akik azt mondják: „Nem egészen értem, miről beszélsz. Hogyan változtat meg 

valóban Isten Igéjének olvasása és hozza létre Isten életét bennem?” Fogalmam sincs róla, de 
azt tudom, hogy megtörténik. Nem értem, hogyan lehetséges az, hogy elvetsz a földbe egy 
aprócska magot, és abból növény sarjad, rajta pedig magokkal teli kalász, mely képes 
százszorosan újrateremni magát. Senki sem érti teljesen, de így van, és mondom neked, hogy 
szellemi síkon is működik. Ha olvasod Isten Igéjét, és hagyod, hogy kezdjen betölteni, meg 
fogja változtatni a magatartásodat, tapasztalataidat, és felfogásodat. 

 
A 28. versben azt találjuk: „Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, 

azután érett magot a kalászban.” A föld szerepe az, hogy kikeltse a magot, kicsiráztassa és 
kibocsássa ezt az életet. A szíved Isten Igéjének teremtetett – valóban annak a számára. Isten 
Igéjének az a szerepe, hogy a szívedbe kerüljön. Ha csak fogod a Bibliát, és hónod alá veszed, 
ráteszed az asztalodra, vagy magaddal hordod, az még semmit sem használ. Nem áraszt erőt 
az életedbe. Úgy kell venned az Igét, mint egy magot, és el kell plántálnod a szívedbe. Ha így 
teszel, a szíved betölti célját, és gyümölcsöt fog teremni magától. Ez pedig önműködően 
megváltoztatja a dolgok menetét az életedben. A vers így folytatódik: „Magától terem a föld, 
először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban.” Ez arra utal, hogy a 
növekedésnek és az érésnek folyamata, vagyis lépései vannak. Gyakran jönnek hozzám 
emberek, akik kifejezik, hogy hisznek Istenben, mert ez valami igazán jó dolog, istenfélő 
dolog, amivel egyet tudok érteni. De ha soha nem tettek semmit, soha nem vezettek senkit az 
Úrhoz, állítom, hogy nem lesznek tévés vagy rádiós evangélisták néhány héten belül. 

 
A dolgokat lépésenként kell megtennünk. Vannak szakaszok, melyeket át kell vennünk 

Istentől, ezt ábrázolja ez a példabeszéd. Először is bele kell kezdened, aztán következik a 
reménység, majd a hit és végül ez meghozza az eredményt. Mindig lépések vezetnek a 
győzelemhez. Senki sem tud a nulláról ezer kilométeres sebességre kapcsolni egy pillanat 
alatt. Bár lehet ez Istentől való vágy, de nem ilyen módon fog működni. Ez az igerész azt 
mutatja, hogy Isten országa olyan, mint a mag. Az Igét el kell vetni a szívedbe, és a 
növekedés szakaszokban megy végbe; először sarj jön létre, majd a kalász, aztán érett magok 
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a kalászban. A következő versben az áll: „Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti 
a sarlót, mert itt az aratás.” Vannak szakaszok, de végül eljön az ideje a gyümölcsözésnek és 
az érettségnek. 

 
A súlypont a 35. versben található: „Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt 

hozzájuk: „Menjünk át a túlsó partra.” Jézus egész nap tanította a tanítványokat az Ige 
hatalmáról, hogy az Ige olyan, mint a mag, és hogyan hatol be az életükbe Isten élete. 
Mindezt legalább tíz példázaton keresztül tanította, és most következik a vizsga a tanítványok 
számára. Jézus így szólt hozzájuk: „Most pedig íme Isten szava – menjünk át a túlsó partra.”. 
Nem azt mondta, hogy „üljünk be a csónakba, evezzünk el a tó feléig, és ott fulladjunk 
vízbe”, hanem azt, hogy „menjünk át a túlsó partra”. Ezután mindnyájan beültek a csónakba, 
Jézus pedig lefeküdt aludni. A történet úgy folytatódik, hogy nagy vihar támadt, és a csónak 
megtelt vízzel. Ne feledjük, hogy ez nem egy kabinos hajó volt hálóhelyekkel a 
fedélzetközben, ahol Jézus száraz helyen alhatott volna, és mit sem tudott volna arról, mi 
zajlik odakinn. Ez egy nyitott csónak volt, és miközben Jézus aludt, örvénylett körülötte a víz. 
Ez azért lényeges, mivel tudta, mi történik, mégis aludni próbált. A tanítványok felháborodtak 
ezen, és felkeltették őt, azt mondván neki: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Más 
szavakkal azt kiáltották: „Tégy valamit! Fogj egy vödröt, és segíts kimerni a vizet! Tégy te is 
valamit! Miért nem veszed ki a mentésből a részed?!” 

 
Sok esetben az emberek ugyanígy viselkednek ma is Istennel szemben, amikor azt 

mondják: „Isten, miért nem teszel valamit?” Isten tett valamit. Az Úr Jézus engesztelése által 
rendelkezésünkre bocsátott mindent, amire szükségünk van. Létrehozta az Igéjét, és 
mindnyájunknak átadta ezeket a magokat. A mi dolgunk elvetni azokat a szívünkbe. Nekünk 
adta a Bibliát, és a mi dolgunk, hogy fogjuk a magot, a szívünkbe vessük, és tanulmányozzuk 
azt, amíg ki nem sarjad belőle az élet. A tanítványok azonban fel akarták ébreszteni Jézust, és 
azt mondták neki: „Miért nem teszel valamit?” Jézus felkelt, megdorgálta a szelet és a 
hullámokat, mire a vihar lecsendesedett. Akkor a tanítványokhoz fordult, és így szólt 
hozzájuk: „Miért féltek? Hol van a hitetek?” Nem azt mondta, hogy „elnézést, fiúk, tennem 
kellett volna valamit”. Nem. Az ő dolga az volt, hogy megtanítsa őket az Igére, ígéreteket 
adjon nekik, a tanítványok dolga pedig az, hogy befogadják az Igét, és higgyenek az 
ígéretekben. Isten mindent rendelkezésünkre bocsátott azzal, hogy Jézus eljött a földre. Mag 
formájában, az Igében, odaadott mindent, aminek segítségével győzhetsz az életed 
valamennyi területén. Mindössze annyit kell tenned, hogy fogod Isten Igéjének magjait, és 
elveted a szívedbe, miközben olvasod, tanulmányozod, gondolkodsz rajta, és hagyod 
meggyökerezni a bensődben. Ahogy ezt megteszed, képes leszel felállni, és lecsendesíteni a 
vihart az életedben. 

 
Hiszem, hogy Isten legjobb akarata a tanítványok számára az volt, hogy hasznosítsák a 

tanítást, amit Jézustól hallottak aznap, és így szóljanak: „Menjünk át a túlsó partra.” 
Mondhatták volna azt: Mindazok alapján, amiket ma Jézus tanított nekünk, ez egy ígéret 
Istentől. A mindenség Teremtője utasított minket, hogy menjünk át a túlsó partra, és nem azt 
mondta, hogy menjünk a tó közepére és fulladjunk meg.” Megragadhatták volna úgy ezt az 
igét, hogy elegyítik hittel, mellyel megdorgálják a szelet és a hullámokat. Éppen ezt mondta 
nekik Jézus: „Ó, kicsiny hitűek, miért kételkedtetek?” Tudod mit? Hinnünk kell Isten 
Igéjében, és annak alapján kell cselekednünk. 
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Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Mt. 13,19. versét. Ha nem vetjük el Isten Igéjét a szívünkbe, mi történik vele? 
________________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el Józs. 1,8. versét. Mikor kell tanulmányoznunk Isten Igéjét? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Jn. 6,63. versét. Ennek alapján Isten Igéje ______________________________ 
 
4. Olvasd el Mt. 4,4. versét. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem ___________________ 
 
5. Olvasd el Ef. 6,17. versét. Isten Igéje milyen fegyverhez hasonló? ___________________ 
 
6. Tehet-e kárt a kard az ellenségben? ___________________________________________ 
 
7. Olvasd el Róm. 8,6. versét. Amikor Isten Igéje a megfelelő helyre kerül az életünkben, 

akkor mi költözik a szívünkbe? ______________________________________________ 
 
8. Olvasd el. 2Kor. 3,18. versét. Mire kell figyelnünk, amivel betelünk? Mire kell 

összpontosítanunk? ________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Mt. 13,19. – „Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, 
és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag.” 
 
Józs. 1,8. – „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd 
éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz 
utadon, és boldogulsz.” 
 
Jn. 6,63. – „A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket 
én mondtam nektek: lélek és élet.” 
 
Mt. 4,4. – „Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely Isten szájából származik.” 
 
Ef. 6,17. – „Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” 
 
Róm. 8,6. – „A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség,” 
 
2Kor. 3.18 – „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr 
dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 
dicsőségre.” 
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Megoldások 
 

1. Olvasd el Mt. 13,19. versét. Ha nem vetjük el Isten Igéjét a szívünkbe, mi történik vele? 
Elragadja a gonosz, és nem tud teremni az életünkben. 

 
2. Olvasd el Józs. 1,8. versét. Mikor kell tanulmányoznunk Isten Igéjét? Éjjel és nappal. 
 
3. Olvasd el Jn. 6,63. versét. Ennek alapján Isten Igéje lélek [szellem] és élet. (Zárójel a 

ford.-tól. 
 
4. Olvasd el Mt. 4,4. versét. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az 

Isten szájából származik. 
 
5. Olvasd el Ef. 6,17. versét. Isten Igéje milyen fegyverhez hasonló? Kardhoz. 
 
6. Tehet-e kárt a kard az ellenségben? Igen. 
 
7. Olvasd el Róm. 8,6. versét. Amikor Isten Igéje a megfelelő helyre kerül az életünkben, 

akkor mi költözik a szívünkbe? Élet és békesség. 
 
8. Olvasd el. 2Kor. 3,18. versét. Mire kell figyelnünk, amivel betelünk? Mire kell 

összpontosítanunk? Az Úrra és az Ő dicsőségére. 
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Első szint 13. Lecke 

ISTEN NEM BŰNÖS 
Írta: Andrew Wommack 

 
Ma szeretném megosztani veletek az egyik legfontosabb dolgot, amit Isten tett az 

életemben. Úgy tűnik az emberek magától értetődően hiszik, hogy bármi történik velük, az az 
Isten műve, hogy Isten irányít mindent. Azért gondolják ezt, mert a meghatározás szerint Isten 
mindenek felett álló és mindenható, ezért feltételezik, hogy mindent Ő irányít, ami az 
életükben történik. Még a hitetlenek is így gondolják. Sok keresztény támogatta ezt a 
felfogást, így ez a tanítás megrögzült bennük. Hiszem, hogy amit a Biblia tanít, az ellentmond 
ennek, és rendkívül fontos, hogy megtanuld ezt a leckét. A Jak. 1,13-17. azt mondja: „Senki 
se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem 
kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva 
és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig 
kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem 
fénynek és árnyéknak váltakozása.” 

 
Ezek a versek világossá teszik, hogy Isten a jó dolgok szerzője. Jézus kijelenti a Jn. 10,10. 

versében: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy 
életük legyen, sőt bőségben éljenek.” Ami jó, az Istentől van; ami rossz az ördögtől. Egyszerű 
teológia. Azért oly sorsdöntő ez, mert Jak. 4,7. verse azt mondja: „Engedelmeskedjetek azért 
az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Vagyis alá kell magunkat vetnünk 
Isten vezetésének, és ellene kell állnunk az ördögnek. Az „ellenállni” szó cselekvő küzdést 
jelent. 
 

Ha az emberek azt hiszik, hogy ami az életükben történik, teljesen Isten műve – például a 
betegség, az üzleti bukás, a munkanélküliség, a lázadó gyermekek, vagy a válás – ez a 
feltételezés tétlenné teszi őket. Ha valóban azt hiszik, hogy Isten áll a helyzetük mögött, hogy 
megbüntesse vagy megváltoztassa őket, Isten ellen fognak küzdeni, amikor ellenállnak. A Jak. 
4,7. verse azonban arra utasít, az ördögnek álljatok ellene, és elfut tőletek. Alá kell vetni 
magatokat Istennek. Ez azt mutatja, hogy bizonyos dolgok Istentől származnak, bizonyos 
dolgok az ördögtől. Az ördög erői jelen vannak a világban, és nem minden származik Istentől, 
ami az életedben történik. Ha nem érted meg ezt, végül az ördögnek fogod alávetni magad, és 
valójában hatalommal ruházod a Sátánt az életed felett. 

 
Idézek egy verset a Római levélből, melyet gyakran alkalmaznak helytelenül. Részt 

vettem temetéseken, ahol az emberek semmit sem tudtak Istenről, nem jártak templomba, és 
nem ismerték a Bibliát, de ismerték ezt az egy verset. A Róm. 8,28. versében az áll: „Azt 
pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket 
elhatározása szerint elhívott.” (Más fordítás szerint „minden együtt munkálkodik a javukra”. 
– A ford. megj.) Ezt gyakran úgy magyarázzák, hogy bármi történik az életedben, azt Isten 
teszi, és minden együtt munkálkodik a javadra valamilyen módon. Történetesen voltam egy 
fiú és egy lány temetésén, akik alkoholt és kábítószert fogyasztottak, majd autóba ültek, túl 
gyorsan hajtottak egy síkos úton, kicsúsztak egy kanyarban, nekicsapódtak egy 
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telefonpóznának, és mindketten meghaltak. Temetésükön a lelkész ezt az igeverset idézte: 
„Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál”, majd arra utalt, hogy 
Istennek biztosan van célja ezzel az esettel. Nem Isten ölte meg azokat a fiatalokat, és 
bizonyos értelemben, azt sem mondhatjuk, hogy az ördög tette. Maguk a fiatalok tették. 
Biztos vagyok benne, hogy az ördög ösztönözte őket a lázadásra a szabályokkal, a szüleikkel 
és másokkal szemben, akik nevelték őket, végül mégis ezt az utat választották. Ők voltak 
azok, akik bevették a kábítószert, és alkoholt ittak; ők hajtottak neki a póznának. Természetes 
dolog történt, melyet nem Isten rendezett így. 
 

Mit jelent tehát, hogy „Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra 
szolgál”? Először is nem azt jelenti, hogy minden esemény Istentől való, és együtt 
munkálkodik a javadra. Azt mondja, minden a javadra szolgál, de hozzátesz egy feltételt is: 
„Akik Istent szeretik, azoknak…”. A Biblia nem tesz semmit azzal az emberrel, aki nem 
szereti Istent. Ez olyan nyilvánvaló, hogy magyarázatra sem szorul, és megdöbbentő, hogyan 
alkalmazhatják a fenti igeverset olyan esetekben, mint azé a két fiatalé, akik kábítószert és 
alkoholt fogyasztottak, és teljes lázadást tanúsítottak Istennel és alapelveivel szemben. A vers 
azt mondja, csak azoknak szolgál minden a javára, akik szeretik Istent, és akiket elhatározása 
szerint elhívott. 

 
Az 1Jn. 3,8. versében az áll: „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit 

lerontsa.” Isten kijelentette Magát, hogy a Sátán munkáit lerontsa.  Ez az Ő elhatározása, és 
csak azoknak működik együtt minden a javukra, akik szeretik Őt, és akiket elhívott az 
elhatározása alapján; Ezek azok, akik elhívása szerint járnak, akik ellenállnak az ördögnek, és 
készek lerombolni a munkáját. Azok, akik ellenállnak az ördögnek, és életüket Istennek 
szentelik, mondhatják, hogy bármit is tesz az életükben az ördög, Isten úgy tudja azt fordítani, 
hogy a javukra szolgáljon. 

 
Ideje felismernünk, hogy nem Isten irányít mindent az életünkben. Van egy ellenségünk, 

aki azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson, de Jézus azért jött, hogy életünk legyen. 
Nekünk az életet kell választanunk, és tudatában kell lennünk, hogy nem Istent terheli a 
felelősség mindenért, ami az életünkben bekövetkezik. 

 
Ha Isten testi, emberi lény volna, aki olyan dolgokat tenne, amiért vádolható lenne, mint 

rákbetegség, fogyatékosság, depresszió, csüggedés, és bánat okozása az embereknek, állítom, 
hogy nem lenne olyan hatóság a földön, amely letartóztathatná, bebörtönözhetné, vagy 
korlátozhatná. Mi mégis azt gondoljuk, hogy Isten, Aki sokkal irgalmasabb, mint bárki, akivel 
valaha találkoztunk, vagy akit el tudunk képzelni, körbejár az emberek között, és ilyen 
bajokkal sújtja őket. Vannak dolgok, amelyek démoni támadások, és vannak, amik 
természetes következmények. Nem Isten rendel el minden katasztrófát. A biztosító társaságok 
ezt írták a papírjaikon: „olyan, Istentől jövő események, mint földrengések és járványok…”. 
Nem! Isten nem szerzője ezeknek a dolgoknak. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Jak. 1,13. versét. Kísérti-e Isten gonosszal az embert? ____________________ 
 
2. Olvasd el Jak. 1,17. versét. Honnan jönnek a jó ajándékok? ________________________ 
 
3. Olvasd el Jn. 10,10. versét. Ki a tolvaj? ________________________________________ 
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4. Olvasd el Jn. 10,10. versét. Miért jön? _________________________________________ 
 
5. Olvasd el Jn. 10,10. versét. Mi a célja Jézus eljövetelének? ________________________ 
 
6. Olvasd el Jak. 4,7. versét. Mi lesz az eredménye annak, ha engedelmeskedsz Istennek, és 

ellenállsz az ördögnek? _____________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Róm. 8,28. versét. Azt fejezi-e ki a Róm. 8,28. verse, hogy minden Isten 

akaratából fakad? _________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el ApCsel. 10,38. Istentől való-e a betegség? _____________________________ 
 
9. Olvasd el 1Jn. 3,8. versét. Milyen célból testesült meg Isten Fia? 

_______________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Jak. 1,13. – „Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a 
gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal.” 
 
Jak. 1,17. – „…minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság 
Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” 
 
Jn. 10,10. – „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy 
életük legyen, sőt bőségben éljenek.” 
 
Jak. 4,7. – „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut 
tőletek.” 
 
Róm. 8,28. – „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, 
azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” 
 
ApCsel. 10,38. – „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő 
szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az 
Isten volt vele.” 
 
1Jn. 3,8. – „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” 

Megoldások 
 
1. Olvasd el Jak. 1,13. versét. Kísérti-e Isten gonosszal az embert? Nem. 
 
2. Olvasd el Jak. 1,17. versét. Honnan jönnek a jó ajándékok? A világosság Atyjától. 
 
3. Olvasd el Jn. 10,10. versét. Ki a tolvaj? Az ördög. 
 
4. Olvasd el Jn. 10,10. versét. Miért jön? Hogy lopjon, öljön és pusztítson. 
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5. Olvasd el Jn. 10,10. versét. Mi a célja Jézus eljövetelének? Hogy életünk legyen, és 
bőségben éljünk. 

 
6. Olvasd el Jak. 4,7. versét. Mi lesz az eredménye annak, ha engedelmeskedsz Istennek, és 

ellenállsz az ördögnek? Az ördög elfut tőlem. 
 
7. Olvasd el Róm. 8,28. versét. Azt fejezi-e ki a Róm. 8,28. verse, hogy minden Isten 

akaratából fakad?  Nem.  
 
8. Olvasd el ApCsel. 10,38. Istentől való-e a betegség?  Nem. 
 
9. Olvasd el 1Jn. 3,8. versét. Milyen célból testesült meg Isten Fia? Hogy az ördög 

munkáját lerontsa. 
 



48 

 
 
 

Első szint 14. Lecke 

A SZELLEMMEL BETÖLTÖTT ÉLET EREJE 
Írta: Don Krow 

 
A Mk. 16,15-16. a Nagy Küldetésként ismert igeszakasz. Jézus azt mondta a 

tanítványainak: „Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig 
nem hisz, elkárhozik.” Az ApCsel. 8,5. és 12. versében látni fogjuk, hogyan teljesült ez a 
küldetés Fülöp samáriai igehirdetése nyomán. „Fülöp lement Samária városába, és ott 
hirdette nekik a Krisztust… De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus 
Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek; férfiak és nők egyaránt.” 

 
A kérdés az, hogy ezek a samáriai emberek kereszténnyé váltak-e a Mk. 16,15-16. szerint. 

Igen, azzá lettek. Fülöp elment Samária városába, Jézus Krisztust hirdette, és azok az emberek 
Krisztusba vetett hit által megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. A Nagy Küldetés 
alapján mondhatjuk, hogy ezek az emberek üdvösségre jutottak; de megkeresztelkedtek-e 
Szent Szellemmel? 

 
A Biblia kijelenti, hogy János vízzel keresztelt, de csak Jézus Krisztus keresztelhet Szent 

Szellemmel. A Biblia szerint a samáriai emberek hittek, üdvösségre jutottak, 
megkeresztelkedtek vízzel, de még sosem keresztelkedtek meg Szent Szellemmel. Az ApCsel. 
8,14-17. versében az áll: „Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy 
Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és 
imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem 
szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és 
részesültek a Szentlélek [Szent Szellem] ajándékában.” (zárójel a fordt.-tól.). 

 
Láthatjuk az igeszakaszból, hogy attól, ha valaki hisz, megkeresztelkedik, és üdvösségre 

jut, még nem biztos, hogy Szent Szellem keresztségben is részesül. A Szent Szellem már 
eljött az életünkbe – a Jn. 20,22. mutatja, hogy a Szent Szellem megújította a tanítványokat – 
de Pünkösd Napján keresztelkedtek meg Szent Szellemmel, és ruháztattak fel hatalommal 
Istentől. Különbség van a Szent Szellem üdvösségre való megelevenítése és a Szent Szellem 
keresztség között, amikor a Szent Szellem leszáll valakire. Ez a Szent Szellembe való 
bemerítés, amikor a Szellem leszáll valakire, és hatalommal ruházza fel. Még ha valaki 
üdvösségre jutott is, ez nem jelenti azt, hogy megkeresztelkedett Szent Szellemmel. 
 

Az ApCsel. 19,1-2. kijelenti: „Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső 
vidékeket, elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk: 
„Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” Ők így feleltek: „Hiszen még azt sem 
hallottuk, hogy van Szentlélek.” Pál azt mondta: „Kaptatok Szent Szellemet, miután hívők 
lettetek?” A tanítványok pedig azt felelték: „Semmit sem tudunk a Szent Szellemről.” Mire 
Pál azt kérdezte: „ha nem keresztelkedtetek meg Szent Szellemmel, mire keresztelkedtetek 
meg?” Azt felelték: „János keresztségére keresztelkedtünk meg. Hiszem, hogy Pál 
tökéletesebben kifejtette ezeknek a tanítványoknak, hogy Jézus a Krisztus, és ezek a hívők 
azonosultak Jézussal a vízkeresztségben. A 6-7. versből megtudjuk: „És amikor Pál rájuk 
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tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. 
Ezek a férfiak pedig összesen mintegy tizenketten voltak.” 

 
Noha ezek a férfiak tanítványok voltak, akik hittek a Messiás eljövetelében, mégsem 

kereszteltettek meg Szent Szellemmel. Újjászülethet valaki, és megkeresztelkedhet vízzel 
anélkül, hogy Szent Szellem keresztségben részesült volna. A Szent Szellem keresztség egy 
különálló, megkülönböztethető élmény a megtéréstől. 

 
Megkeresztelhetek valakit vízzel, de nem keresztelhetem meg Szent Szellemmel; ezt csak 

Jézus teheti. Ha még soha sem kérted Jézust, hogy kereszteljen meg Szent Szellemmel, miért 
nem kéred meg most? A Lk. 11,13. azt mondja: „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok 
gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket 
azoknak, akik kérik tőle?” Miért nem kéred Tőle ma? 

Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Olvasd el Mk. 16,16. versét. Ezután olvasd el ApCsel. 8,5. és 12. versét. Az ApCsel. 8,12. 

versében leírt emberek kereszténnyé lettek-e? ___________________________________ 
 
2. Olvasd el ApCsel. 8,14-16. versét. A Szent Szellemmel együtt vették-e ezek az emberek a 

keresztséget? _____________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el ApCsel. 19,1-5. versét. Hívők voltak ezek az emberek? ___________________ 
 
4. Olvasd el Apcsel. 19,6-7. versét. Részesültek-e ők Szent Szellem keresztségben? _______ 
 
5. Olvasd el. Lk. 11,13. versét. Mit mond ez a vers, mit kell tennünk, hogy Szent Szellem 

keresztségben részesüljünk? _________________________________________________ 
 
6. Olvasd el 1Kor. 14,2. versét. Amikor valaki nyelveken szól, mit tesz? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el 1Kor. 14.14. versét. Amikor valaki nyelveken szól, mit tesz? 

________________________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el 1Kor. 14,16-17. versét. Amikor valaki nyelveken szól, mit tesz? 

________________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el. ApCsel. 2,4. versét. Amikor valaki nyelveken szól, a Szent Szellem szól, vagy 

az ember beszél. __________________________________________________________ 
 
10. Olvasd el ApCsel. 2,4. versét. Ki adja az embernek, hogy hogyan szóljon? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Mk. 16,16. – „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” 
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ApCsel. 8,5., 12. – „[5] Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. [12] 
De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló 
evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek; férfiak és nők egyaránt.” 
 
ApCsel. 8,14. – „[14] Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária 
befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. [15] Ők lementek, és 
imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, [16] mert még egyikükre sem 
szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. 
 
ApCsel. 19,1. – „ [1] Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, 
elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, [2] így szólt hozzájuk: „Kaptatok-e 
Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” Ők így feleltek: „Hiszen még azt sem hallottuk, hogy 
van Szentlélek.” [3] Ezután megkérdezte tőlük: „Akkor hogyan keresztelkedtetek meg?” „A 
János keresztségével” - válaszolták ezek. [4]Pál ekkor így szólt: „János, amikor keresztelt, 
megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz 
Jézusban.” [5] Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére.” 
 
ApCsel. 19,6-7. – „ [6] Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. [6] 
És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken 
szóltak, és prófétáltak.” 
 
Lk. 11,13. – „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, 
mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” 
 
1Kor. 4,2. – „Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg 
őt senki, mert a Lélek által szól titkokat.” 
 
1Kor. 14,14. – „Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
1Kor. 14,16-17. – „[16] Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok 
helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit 
beszélsz?[17] Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. 
 
ApCsel. 2,4. – „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Mk. 16,16. versét. Ezután olvasd el ApCsel. 8,5. és 12. versét. Az ApCsel. 8,12. 
versében leírt emberek kereszténnyé lettek-e? Igen. 

 
2. Olvasd el ApCsel. 8,14-16. versét. A Szent Szellemmel együtt vették-e ezek az emberek a 

keresztséget? Nem. 
 
3. Olvasd el ApCsel. 19,1-5. versét. Hívők voltak ezek az emberek? Igen. 
 
4. Olvasd el Apcsel. 19,6-7. versét. Részesültek-e ők Szent Szellem keresztségben? Nem. 

MEGJEGYZÉS: Ez azt mutatja, hogy ez az élmény megkülönböztethető az 
üdvösségre jutástól. 



51 

5. Olvasd el. Lk. 11,13. versét. Mit mond ez a vers, mit kell tennünk, hogy Szent Szellem 
keresztségben részesüljünk? Kérnünk kell. 

 
6. Olvasd el 1Kor. 14,2. versét. Amikor valaki nyelveken szól, mit tesz? Istennek beszél 

titkokat. 
 
7. Olvasd el 1Kor. 14.14. versét. Amikor valaki nyelveken szól, mit tesz? A szelleme 

imádkozik Istenhez. 
 
8. Olvasd el 1Kor. 14,16-17. versét. Amikor valaki nyelveken szól, mit tesz? Áldja az Istent 

és hálát ad a szellemével (dicsőíti Istent). 
 
9. Olvasd el. ApCsel. 2,4. versét. Amikor valaki nyelveken szól, a Szent Szellem szól, vagy 

az ember beszél. Az ember beszél. 
 
10. Olvasd el ApCsel. 2,4. versét. Ki adja az embernek, hogy hogyan szóljon? A Szent 

Szellem. 
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Első szint 15. Lecke 

HOGYAN VEGYÜK A SZENT SZELLEMET 
Írta: Don Krow 

 
Ma arról fogunk beszélni, hogyan vegyük a Szent Szellemet. Az ApCsel. 10,1. versében 

az áll: „Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa.” 
Egy katonáról van szó, aki a római hadsereg egyik parancsnoka volt. A 2. versben azt 
olvassuk: „Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát 
osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez.” Igaz ember volt, helyes dolgokat 
cselekedett, félte Istent, adakozott a szükségben lévő embereknek, és a Biblia azt mondja, 
hogy szüntelenül imádkozott Istenhez. De fel kell ismernünk, és ez elképesztő, hogy bár jó 
dolgokat tett, és bár félte Istent, sőt imaélete is volt, még sem volt személyes kapcsolata 
Istennel Jézus Krisztuson keresztül. 

 
A 3-6. versek így szólnak: „Ő egyik délután három óra tájban látomásban tisztán látta, 

hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: „Kornéliusz!” Ő pedig rátekintett, és 
megrémülve kérdezte: „Mi az, Uram?” Erre az angyal ezt mondta neki: „Imádságaid és 
alamizsnáid [adományaid] emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket 
Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár 
vendége, akinek a háza a tengerparton van.” (zárójel tőlem). 

 
Ehhez az emberhez, noha istenfélő volt, igaz, amennyire helyes cselekedeteiből telt, és 

imádkozott Istenhez, egy angyal küldetett, aki arra utasította, hogy küldjön el Simon Péterért, 
ő majd el fogja neki mondani, mit kell tennie. Látjuk az ApCsel. 10,43. versében, hogy 
pontosan mit mondott neki Péter: „Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz 
őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. [az Úr Jézus neve által]” (zárójel tőlem). Nem 
bámulatos ez? Egy olyan embernek, aki felől ilyen bizonyságok voltak, nem volt személyes 
kapcsolata Istennel Jézus Krisztus által. Isten azt mondta neki: „Nagyszerű dolgokat tettél, 
ezek csodálatosak, és emlékszem rájuk, de most elmondom neked, mit szándékozok tenni. 
Elküldtem egy angyalt, hogy utasítson téged, küldj el valakit egy férfiért, akit Péternek 
hívnak, és ő el fogja mondani neked, mit kell tenned.” Az ApCsel 10,43. versében, amikor 
Péter elment Kornéliusz házához, ott azt közölte az emberekkel: „Róla tesznek bizonyságot a 
próféták mind, hogy aki hisz őbenne [az Úr Jézusban], az ő neve által bűnbocsánatot nyer.” 
(zárójel tőlem). 

 
Most nézzük meg, mi történt itt. „Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a 

Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét.” (ApCsel. 10,44.). Kornéliusz úgy vette, 
ahogy hallotta a Krisztusban való hitet, és hitt Krisztusban a bűnei bocsánatára. Abban a 
pillanatban leszállt a Szent Szellem rá, és mindazokra, akik abban a házban voltak. A 45. vers 
így szól: „És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a 
pogányokra is kitöltetett a Szentlélek [Szent Szellem] ajándéka.” (zárójel a ford.-tól). Honnan 
tudták ezt? „Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent.” (46. 
vers). 
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Minden alkalommal, valahányszor leszállt a Szent Szellem valakire az Újszövetségben, a 
Szent Szellem ajándéka megnyilvánult és bizonyítékot nyújtott arról, hogy az emberek 
betöltekeztek Szellemmel. Az Újszövetségben általában nyelveken szóltak és prófétáltak. 

 
Egy este letérdeltem Dallas mezőin Texasban, és így szóltam: „Istenem, semmit sem 

tudok erről a nyelveken szólásról, sem a Szent Szellem keresztségről, amiről az emberek 
beszélnek, de ha van rá mód, hogy dicsérjelek, ha van rá mód, hogy magasztaljalak, ha van 
mód arra, hogy túllépjek az én emberi angol nyelvemen, akkor add meg nekem azt. Dicsőíteni 
kezdtem Istent, és miközben ezt tettem, a Szent Szellem adott nekem egy nyelvet, olyan 
szavakat, amelyeket sohasem ismertem azelőtt, sem nem tanultam. A Biblia azt mondja az 
ApCsel. 2,4. versében: „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” Kik beszéltek? Az emberek. Ki 
adta nekik a szót? A Szent Szellem. 

 
A Luk. 11,13. versében az áll: „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó 

ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket [Szent Szellemet] 
azoknak, akik kérik tőle?” (zárójel a ford.-tól). Mindössze annyit kell tenned, hogy kéred, 
hiszed, hogy megkapod, átadod magad Istennek, dicsőíteni kezded az Urat, és Ő ad a szádba 
szavakat, hogy imádd és dicsőítsd Őt olyan nyelven, melyet soha nem tanultál. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Írj le néhány kifejezést, melyeket a Biblia az üdvösség meghatározására használ. 
________________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el ApCsel. 11,15. versét. Hogyan írja le ez a vers a Szent Szellem keresztség 

élményét? _______________________________________________________________ 
 
3. Jézus tanítványai vették a Szent Szellemet (Jn. 20,22.), de néhány nappal később 

ténylegesen megkeresztelkedtek Szent Szellemmel (ApCsel. 2,1-4.). Nézzük meg, és 
hasonlítsuk össze ezeket a tényeket (Jn. 20,22. és ApCsel. 2,1-4.). 
________________________________________________________________________ 

 
4. Olvasd el ApCsel. 1,8. versét. Mi a célja a Szent Szellem keresztségnek? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el ApCsel. 2,38-39. és az 1Kor. 1,7. versét. Elérhető-e számunkra is a Szent 

Szellem keresztség? _______________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Lk. 11,13. versét. Ha még nem kaptál Szent Szellem keresztséget, mit kell 

tenned? _________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Ap Csel. 2,4. versét. Kéred-e, veszed-e azt az imanyelvet, melyet Isten ad 

neked? Szólod-e majd, és imádod-e Istent vele? _________________________________ 
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A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Jn. 3,3. – „Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” 
 
ApCsel. 3,19-20. – „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 
bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt 
nektek. 
 
Mk. 16,16. – „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” 
 
Kol. 2,13. – „És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetélet-
lenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket.” 
 
Róm. 8,9. – „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik 
bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.” 
 
Mt. 25,46. – „És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” 
 
ApCsel. 11,15. – „Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk 
is leszállt kezdetben.” 
 
Jn. 20,22. – „Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket!” 
 
ApCsel. 2,1-4. – „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, [2] hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, 
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. [3] Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. [4] Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és 
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 
 
ApCsel. 1,8. – „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” 
 
ApCsel. 2,38-39. – „[38] Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát. [39] Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, 
akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” 
 
1Kor. 1,7. – „Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk 
Jézus Krisztus megjelenését várjátok,” 
 
Lk. 11,13. – „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, 
mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” 
 
ApCsel. 2,4. – „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 
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Megoldások 
 

1. Írj le néhány kifejezést, melyeket a Biblia az üdvösség meghatározására használ. 
Újjászületés (Jn. 3,3.), megtérés (ApCsel. 3,19.), hit és megkeresztelkedés Mk. 
16,16.), megbocsátást nyerni (Kol. 2,13.), Krisztus lelkét kapni (Róm. 8,9.), és örök 
élet (Mt. 25,46.). 

 
2. Olvasd el ApCsel. 11,15. versét. Hogyan írja le ez a vers a Szent Szellem keresztség 

élményét? A Szent Szellem leszáll valakire. 
 
3. Jézus tanítványai vették a Szent Szellemet (Jn. 20,22.), de néhány nappal később 

ténylegesen megkeresztelkedtek Szent Szellemmel (ApCsel. 2,1-4.). Nézzük meg, és 
hasonlítsuk össze ezeket a tényeket (Jn. 20,22. és ApCsel. 2,1-4.). A Jn. 20,22. versében 
a tanítványok vették a Szent Szellemet. Az ApCsel. 2,1-4. versében ugyanezek a 
tanítványok betöltekeztek Szent Szellemmel (amely belső és külső bemerítést jelent). 
Lásd ApCsel. 1,8. 

 
4. Olvasd el ApCsel. 1,8. versét. Mi a célja a Szent Szellem keresztségnek? Hogy 

felruházzon minket erővel a szolgálatra (vagy tanúságtételre). 
 
5. Olvasd el ApCsel. 2,38-39. és az 1Kor. 1,7. versét. Elérhető-e számunkra is a Szent 

Szellem keresztség? Igen. A Szent Szellem ajándéka megszűnik Krisztus második 
eljövetelekor, de addig nem. 

 
6. Olvasd el Lk. 11,13. versét. Ha még nem kaptál Szent Szellem keresztséget, mit kell 

tenned? Kérned kell. 
 
7. Olvasd el Ap Csel. 2,4. versét. Kéred-e, veszed-e azt az imanyelvet, melyet Isten ad 

neked? Szólod-e majd, és imádod-e Istent vele? Igen, szólok majd azon a nyelven, de a 
Szent Szellem adja a szavakat (a nyelvet). 
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Első szint 16. Lecke 

A NYELVEKEN SZÓLÁS ELŐNYEI 
Írta: Andrew Wommack 

 
Amikor először történt Szent Szellem keresztség, ennek egyik eredményeként az emberek, 

akik jelen voltak, nyelveken szóltak. Az ApCsel. 2,4. verse szerint Pünkösd napján a 
tanítványok és a velük lévő hívek betöltekeztek Szellemmel, és más nyelveken kezdtek szólni, 
ahogy a Szellem adta, hogy szóljanak. Következésképpen az ApCsel. könyvében mindenhol 
azt látjuk, hogy Isten jelenléte megnyilvánult, amikor az emberek Szent Szellemet vettek. 

 
Természetesen a Szent Szellemnek sokat több köszönhető, mint a nyelveken szólás, de ez 

az egyik legfontosabb megnyilvánulása. Az 1Kor. 14,13-14. versében az áll: „Azért a ki 
nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem 
[szellemem] könyörög, de értelmem gyümölcstelen.” (Károli; zárójel a ford.-tól). Amikor 
nyelveken szólsz, a szellemed imádkozik. Ilyenkor imádkozz, hogy meg tudd magyarázni, és 
az értelmed ne maradjon gyümölcstelen. 

 
Bizonyságul elmondhatom saját életemből, hogy amikor Szent Szellem keresztségben 

részesültem és nyelveken kezdtem szólni, az életem gyökeresen megváltozott. Hiszem, hogy 
amikor újjászülettem, Krisztus a szívembe költözött, és elhelyezett ott mindent, de amikor a 
Szent Szellem leszállt rám, mindezek a dolgok megnyilvánultak a számomra és mások 
számára. Sok érdekes dolog történt. Az első évben valahányszor nyelveken imádkoztam, az 
értelmem azt mondta, bolond vagyok, és hogy amit teszek, csak időpazarlás. Hitre volt 
szükségem ahhoz, hogy nyelveken imádkozzam, ezért mondja a Júd. 1,20. verse, hogy 
épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. El kell szakadnod a 
természetes gondolkodásmódtól és ésszerűségtől, hogy átadd magad a hit természetfeletti 
uralmának. 

 
Egy másik dolog, amit megtapasztaltam, hogy amikor nyelveken imádkoztam, olyan 

emberek jutottak eszembe, akikre évekig nem gondolkodtam. Elkezdtem imádkozni értük, és 
néhány napon belül felvették velem a kapcsolatot, és tudtam, hogy valami csodálatos dolog 
történt. Ez olyan sok esetben fordult elő, hogy végül egymáshoz illesztettem ezeket a 
dolgokat, és felismertem, hogy amikor nyelveken imádkozom, olyan bölcsességgel 
imádkozom, amely túlhalad az én értelmi képességeimen. A szellemem, amely minden dolgot 
tudott, és Krisztus értelmével bírt, oly módon imádkozott az emberekért, ahogy én sosem 
tudnék a magam testi értelmével. 

 
Egy napon nyelveken imádkoztam – mint említettem, hitre volt szükségem ahhoz, hogy 

nyelveken imádkozzam – és közben olyan gondolatokkal küzdöttem, mint Beszélhetnél 
angolul, és akkor lenne valami haszna is, ahelyett, hogy ezt a zagyvaságot mondod. El kellett 
hessegetnem ezeket a gondolatokat, és imádkoztam tovább. Egyszer csak valaki kopogtatott 
az ajtómon. Egy ismerősöm volt az, akit évek óta nem láttam. Bejött a házamba, nem is 
köszönt vagy ilyesmi, csak leült, és elkezdett sírni, majd kiöntötte nekem a szívét, mert 
rengeteg gondja volt. Ültem vele szemben, és arra gondoltam: Pajtás, angolul kellett volna 
imádkoznom! A következő gondolatom az volt: Honnan tudtam volna, hogyan kell 
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imádkoznom érte, ha egyszer évek óta nem láttam? Végül megvilágosodott előttem, hogy 
éppen imádkoztam, és hogy Isten készített fel erre. Ezért a férfiért jártam közbe, oly módon, 
ahogy sosem tudtam volna, ha az értelmemmel imádkozom. Hirtelen kijelentés kaptam, és így 
szóltam hozzá: „Megmondom, mi a problémád.” Én fejeztem be a mondandóját, és megadtam 
neki a választ. 

 
Tudnod kell, hogy ez a téma nem került szóba, amikor hagyományos felekezethez 

tartoztam. Az ismerősöm nem tudta, mi történt velem, és én sem voltam biztos a dolgomban. 
Az eset mindkettőnket meghökkentett. De Isten hatalma nyilvánult meg, melyet Ő 
természetfeletti módon használt. Ezt jelenti az a kijelentés: Amikor nyelveken imádkozol, a 
szellemed imádkozik. A szellemed újjászületett, Krisztus értelmével rendelkezik, és pontosan 
tudja, mit kell tennie. Kenete van Istentől, tehát mindent tudsz, és nincsenek korlátok a 
szellemedben. Ha a szellemed erejében és kijelentésében tudsz járni, át fog alakulni az életed. 
Az egyik módja ennek, bár nem az egyetlen módja, hogy elkezdesz nyelveken szólni. Ismerd 
fel, és hidd, hogy amikor ezt teszed, építed magad szentséges hitben, és hogy a szellemed 
imádkozik Isten rejtett bölcsességével, és Isten tökéletes kijelentését kapod. Ezután az 1Kor. 
14,13. verse szerint imádkozz, hogy meg tudd magyarázni. Ez nem azt jelenti, hogy abba kell 
hagynod a nyelveken imádkozást, és saját nyelveden kell imádkoznod a magyarázatért; csak 
azt jelenti, hogy az értelmed is gyümölcsözővé válik. 

 
Ha nyelveken mondasz üzenetet a gyülekezeti alkalmon, meg kell magyaráznod a saját 

nyelveden. Van úgy, hogy magadban imádkozol – én ilyenkor nyelveken imádkozom, és 
bízom Istenben, hogy kijelentést ad. Máskor más formában történik a dolog. Nem kapok 
különleges szavakat, de hirtelen világosan látok dolgokat, mégpedig különböző szemszögből. 
Egy hétbe is beletelhet, míg megkapom a teljes kijelentést, de hiszem, hogy időt kell szánni a 
nyelveken szólásra, és a hit abban, hogy meg is magyarázom, mindehhez hozzátartozik. 

 
A nyelveken szólás sok szempontból fontos, természetesen többet jelent, mint 

bizonyítékot arra, hogy betöltekeztél Szent Szellemmel. A mindennapi élet részévé kell 
válnia. Lehetőséget nyújt arra, hogy közvetlenül a szívedből szólj az Atyához, kikerülve az 
elmédet a maga kétségeivel és félelmeivel. Felépít szentséges hitben, és Isten rejtett 
bölcsességét szólja. Imádkozom, hogy mindnyájan tudjatok nyelveken szólni, szabadítsátok 
fel a hiteteket, és részesüljetek a nyelveken szólás minden előnyéből. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Olvasd el Júd. 1,20. versét. Milyen nagyszerű haszna van a Szent Szellemben mondott 

imának? _________________________________________________________________ 
 
2. Olvasd el ApCsel. 2,4. versét. Hány ember töltekezett be Szent Szellemmel? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el ApCsel. 2,4. versét. Mit tettek betöltekezésük eredményeként? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el 1Kor. 14,14. versét. Melyik részed imádkozik, amikor ismeretlen nyelven 

imádkozol? ______________________________________________________________ 
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5. Olvasd el 1Kor. 14,2. versét. Amikor valaki ismeretlen nyelven beszél, kihez szól? 
________________________________________________________________________ 

 
6. Olvasd el 1 Kor. 14,2. versét. Amikor valaki ismeretlen nyelven beszél, értik-e az 

emberek, hogy mit mond? ___________________________________________________ 
 
7. Olvasd el 1Kor. 14,2. versét. Amikor ismeretlen nyelven beszélsz, mit mond a szellemed? 

________________________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el 1Kor. 14,14. versét. Amikor nyelveken szólsz, mit teszel? 

________________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el 1Kor. 14,16. versét. Amikor nyelveken szólsz, mit teszel? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Júd. 1,20. – „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a 
Szentlélek által,” 
 
ApCsel. 2,4. – „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 
 
1Kor. 14,14. – „Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az 
értelmemet nem használom.” 
 
1Kor.14,2. – „Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg 
őt senki, mert a Lélek által szól titkokat.” 
 
1Kor. 14,4. – „Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi.” 
 
1Kor. 14,16. – „Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét 
foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit 
beszélsz?” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Júd. 1,20. versét. Milyen nagyszerű haszna van a Szent Szellemben mondott 
imának? Amikor Szent Szellemben imádkozom, építem magam. 

 
2. Olvasd el ApCsel. 2,4. versét. Hány ember töltekezett be Szent Szellemmel? Mindenki, 

aki jelen volt. 
 
3. Olvasd el ApCsel. 2,4. versét. Mit tettek betöltekezésük eredményeként? Nyelveken 

szóltak. 
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4. Olvasd el 1Kor. 14,14. versét Melyik részed imádkozik, amikor ismeretlen nyelven 
imádkozol? A szellemem imádkozik. 

 
5. Olvasd el 1Kor. 14,2. versét. Amikor valaki ismeretlen nyelven beszél, kihez szól? 

Istenhez. 
 
6. Olvasd el 1 Kor. 14,2. versét. Amikor valaki ismeretlen nyelven beszél, értik-e az 

emberek, hogy mit mond? Nem. 
 
7. Olvasd el 1Kor. 14,2. versét. Amikor ismeretlen nyelven beszélsz, mit mond a szellemed? 

Titkokat. Bizalmas dolgokat csak köztem és Isten között. 
 
8. Olvasd el 1Kor. 14,14. versét. Amikor nyelveken szólsz, mit teszel? Építem magam. 
 
9. Olvasd el 1Kor. 14,16. versét. Amikor nyelveken szólsz, mit teszel? Dicséretet és 

hálaadást mondok Istennek. 
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Második szint 1. Lecke 

ÖNKÖZPONTÚSÁG 
Írta: Andrew Wommack 

 
Önközpontúságból fakad oly sok dolog, amiket tapasztalunk. A Példabeszédek 13. 

fejezetében található egy vers, melyet ki kéne keresned, mert el sem hinnéd, amit állít, ha nem 
olvasnád a saját Bibliádban. A 10. vers így hangzik: „Csak viszály van a kevélységből: 
azoknál pedig, akik a tanácsot megfogadják, bölcsesség van”. Sokan először vitába 
szállnának ezzel a kijelentéssel, mondván: „Várjunk egy percet! Nem lehet a büszkeség az 
egyetlen oka a viszálykodásnak és a háborúságnak! A Péld. 17,14-ben az áll, hogy a 
viszálykodás a háborúság kezdete, tehát a háborúságot nem csupán a büszkeség okozza. X.Y. 
ezt és ezt tette velem.” Mások azt mondják: „Te ezt nem érted; én ilyen típusú ember 
vagyok.” Nem. A Szentírás azt állítja, hogy a háborúságot csakis a büszkeség okozza. Ez nem 
az egyik legfőbb ok; hanem az egyetlen ok. Néhányan megint vitatkoznának ezzel: „Sokféle 
problémával küzdök, de a büszkeség éppen nincs köztük. Ha már erről van szó, olyan 
alacsony az önbecsülésem, hogy senki se vádolhatna büszkeséggel.” 

 
Újra meg kell határoznunk, mit értünk büszkeség alatt. Ez nem csak azt jelenti, hogy 

jobbnak hiszed magad másoknál, hanem a legegyszerűbb megfogalmazással élve, úgy 
tekintesz magadra, mint mindennek a középpontjára. Az önközpontúság valójában minden 
büszkeség gyökere. A 4Móz. 12,2. versében azt olvassuk, hogy Miriam és Áron, Mózes 
testvérei ellene fordultak Mózesnek, és bírálták őt, amiért idegen fajú nőt vett feleségül. Azt 
mondták: „Vajon csak Mózes által beszélt az ÚR? Nem beszélt-e miáltalunk is?” A Biblia a 3. 
versben (egyes fordítások szerint zárójelben – a ford.) megjegyzi, hogy Mózes a föld 
legszelídebb embere volt. Nem sértődött meg azon, amit mondtak neki, hanem imádkozni 
kezdett, és közbenjárt a testvéreiért. 

 
Amikor azt olvassuk, hogy Mózes volt a legszelídebb ember a földön, álljunk meg egy 

pillanatra, és gondolkodjunk el ezen. Nem tudjuk, hány ember élt akkoriban a világon, de 
biztos, hogy több millió, és Mózes volt köztük a legszelídebb. Ami igazán bámulatos 
kijelentéssé teszi ezt, az az a tény, hogy ő írta ezt le. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy ha 
igazán alázatos és szelíd vagy, akkor te ezt nem is tudod. Ez hamis benyomás arról, mi is 
valójában az önhittség. A büszkeség nem csak az, hogy jobbnak gondolod magad mindenki 
másnál – hanem ön-központúság. Olyan ez, mintha lenne egy pálcánk, melynek egyik vége 
gőg, a másik alacsony önbecsülés. Ezek ugyanazon dolog egymással ellentétes kifejezései, de 
mindkettő ugyanazt a pálcát alkotja: önközpontúságot. Nem számít, hogy azt hiszed, jobb 
vagy mindenki másnál, vagy azt, hogy rosszabb vagy mindenki másnál, teljes mértékben 
önközpontú vagy. Minden ezen keresztül szűrődik át. Egy félénk, szégyenlős személy nagyon 
büszke és önközpontú, aki csakis magára gondol. 

 
Arra szeretnék rámutatni, hogy az önközpontúság valóban minden büszkeség gyökere, és 

ha visszapillantasz a Péld. 13,10. versére, „Csak viszály van a kevélységből”, ez azt mondja, 
hogy a mi önközpontúságunk tesz minket dühössé, nem pedig az, amit mások tesznek velünk. 
Az önközpontúságunk válaszol arra, amit mások tesznek. Sosem leszel képes 
megakadályozni, hogy az emberek piszkáljanak; nem lehet. A hit nem arra való, hogy 
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másokat irányíts, hanem arra, hogy segítsen uralkodni önmagadon, és azokon a dolgokon, 
amelyek benned vannak. Tehát nem számít, mit tesznek veled az emberek. 

 
Amikor Jézus megfeszíttetett, képes volt így imádkozni azokért az emberekért, akik 

megfeszítették: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.” Nem az őt 
megfeszítő embereket uralta, hanem saját Magát. Az önközpontúság tesz minket indulatossá. 
Jézus nem Önmagáért jött el, hanem úgy szerette a világot, hogy értünk jött a földre. 
Miközben a kereszten függött, az egyik tanítványa gondjaira bízta az anyját. Jézus azért volt 
képes megbocsátani, és szeretet érezni – mert nem volt önközpontú. 

 
A saját önzőséged tesz haragossá, noha a Biblia szerint neked halottnak kellene lenni 

önmagad számára. Ha egy holttest van előttem, sértegethetem, megrúghatom, leköphetem, 
vagy figyelmen kívül hagyhatom, de ha az valóban egy holttest, nem fog válaszolni. Az ok, 
amiért úgy válaszolsz, ahogy válaszolsz a körülötted lévő dolgokra, nem azokban a külső 
körülményekben rejlik, hanem abban, ami benned van. Soha se leszel olyan erős hitben, hogy 
el tudd hárítani az összes akadályt és mindent, ami rossz irányba taszít, de befolyásolhatod 
magadat. Eljuthatsz egy olyan pontra, ahol Jézust teszed Úrrá az életeden, és szereted Őt, az Ő 
országát, és a többi embert, jobban, mint ahogy szereted önmagadat. Rá fogsz ébredni, hogy 
amikor így teszel, és uralkodsz magadon, a küzdelem és a versengés meg fog szűnni az 
életedben. 

 
Az egyik legnagyszerűbb kulcs ahhoz, hogy alkalmazni tudd mindazokat a dolgokat, 

melyeket Isten tett az életedben, hogy felismered, Ő nem önző célokra adta neked a 
királyságot. Nem azért tette ezeket a dolgokat, hogy minden szükségedet betöltse. Meg kell 
tanulnod, hogy önmagad megtagadásával, és az életed elvesztésével kezdheted el felismerni, 
mit is jelent az élet. Mások és Isten szeretetét, jobban, mint ahogy önmagad szereted, és hogy 
kezd el hatástalanítani a haragodat és sérelmedet, mindazokat a dolgokat, melyek benned 
vannak. 

 
Imádkozom, hogy Isten ma használja fel ezeket a dolgokat, melyeket említettem arra, hogy 

megnyissa a szívedet és felismerd saját önközpontúságodat, amely lehangol. Mások 
hibáztatása helyett el kell vállalnod a felelősséget, és szembe kell nézned vele, meg kell 
aláznod magad Isten előtt, és kérned kell Őt, hogy jöjjön, és tegye Magát naggyá az életedben. 
Csak így járhatsz a győzelem útján. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 
________________________________________________________________________ 

 
2. Rámutat-e ez az önzőségre mindnyájunkban? ___________________________________ 
 
3. Olvasd el Mk. 9,35. versét. Ennek a versnek az alapján ha valaki első akar lenni, mivé kell 

válnia? __________________________________________________________________ 
 
4. Magyarázd meg részletesen Jézus Lk. 22,24-27-ben található tanítását. 

________________________________________________________________________ 
 
 



 62

5. Olvasd el a Péld. 13,10. versét. Mi az egyetlen dolog, ami a versengést okozza? ________ 
 
6. Olvasd el Gal. 2,20. versét. Hogyan kell élnünk az életünket? ______________________ 
 
7. Olvasd el Máté 7,12. versét. Mi az ellenszere az önközpontúságnak? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Mk. 9,33-34. – „[33] Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte 
tőlük: „Miről vitatkoztatok útközben?”  [34] Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az 
úton egymással, hogy ki a legnagyobb?” 
 
Mk. 9,35. – „Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: „Ha valaki első 
akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája.” 
 
Lk. 22,24-27. – „[24] Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. 
[25] Erre ő így felelt nekik: „A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják 
őket, jótevőknek hívatják magukat. [26] Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a 
legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki 
szolgál. [27] Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az 
asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.” 
 
Péld. 13,10. – „A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség 
van.” 
 
Gal. 2,20. – „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem 
Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben 
élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” 
 
Mt. 7,12. – „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? Azon 
vitatkoztak, ki a nagyobb. 

 
2. Rámutat-e ez az önzőségre mindnyájunkban? Igen. 
 
3. Olvasd el Mk. 9,35. versét. Ennek a versnek az alapján ha valaki első akar lenni, mivé kell 

válnia? Mindenki szolgájává. 
 
4. Magyarázd meg részletesen Jézus Lk. 22,24-27-ben található tanítását. „És ők azon 

kezdtek vitatkozni maguk között, ki lesz a legnagyobb az eljövendő Királyságban. 
Jézus így szólt hozzájuk: „Ebben a világban a királyok, és a hatalmasságok 
rendelkeznek a népeik felett, és mégis az „emberek barátjának” nevezik őket. De 
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közöttetek, akik a legnagyobbak, a legalacsonyabb rangot vegyék magukra, és egy 
vezető olyan legyen, mint egy szolga. Általában a gazda ül az asztalnál, és a szolgái 
szolgálnak neki. De közöttetek ne úgy legyen! Mert én a ti szolgátok vagyok.” (Lk. 
22,24-27. Új Angol nyelvű fordításból). 

 
5. Olvasd el a Péld. 13,10. versét. Mi az egyetlen dolog, ami a versengést okozza? A 

büszkeség. 
 
6. Olvasd el Gal. 2,20. versét. Hogyan kell élnünk az életünket? Krisztusban való hitben, 

és nem saját erőnkre vagy gyengeségünkre összpontosítva. 
 
7. Olvasd el Máté 7,12. versét. Mi az ellenszere az önközpontúságnak? Isten-központúság 

vagy mások középpontba helyezése. Úgy bánjunk másokkal, ahogy velünk 
szeretnénk, hogy bánjanak. 
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Második szint 2. Lecke 

HOGYAN ELMÉLKEDJÜNK ISTEN IGÉJÉN? 
Írta: Don Krow 

 
Az elmélkedés szó azt jelenti „tűnődni valamin, fontolgatni, tervezgetni, célul tűzni, vagy 

szándékozni”. A görög szó arra utal, „valamit forgatni az elmében” és úgy is fordítják, hogy 
elképzelni. 

 
A bibliai elmélkedés kettős célja „a helyes ismeretre való eljutás, melyre, mint az elme 

megújítására is utal a Biblia, és kapcsolat tartása Istennel az Ige mögött” ima, dicsőítés és 
elmélkedés által; azaz tűnődés, latolgatás, és Istenről való gondolkodás által. 

 
Az elmélkedés történhet egy téma tanulmányozása során. Kiválaszthatunk egy témát, amin 

tűnődni akarunk. Például: keresztség. Határozzuk meg a szót görög és héber nyelven, vagy 
egy jó szótár segítségével. Találjuk meg a gyökérszót, melyből a kifejezés ered. Figyeljük 
meg, és vessük össze a versek szövegösszefüggéseit, mely más idevonatkozó témák 
tanulmányozásához fog vezetni, mint például a bűnbocsánat (ApCsel. 2,38.), megtérés 
(ApCsel. 2,38.), hit (Mk. 16,16.), lelkiismeret (1Pt. 3,21.), az úr nevének segítségül hívása 
(ApCsel. 22,16.), stb. 

 
Tűnődnöd kell a kérdéseken, melyek felmerülnek benned, vagy amelyek az Ige támaszt, 

mint például: Kell-e megfelelnünk valamilyen követelménynek a keresztség előtt? Mi a 
keresztség célja? Mikor kell gyakorolni? Milyen időkereten belül? 

 
Az elmélkedés történhet egy feltáró tanulmányozás során; azaz versről versre haladva a 

Biblia egyik könyvében. Ennek kulcsa, hogy olyan hosszan tűnődjünk és gondolkodjunk 
valamelyik könyvön, hogy jól ismertté váljon előttünk annak tartalma (versei és fejezetei.) 

 
Az elmélkedés történhet egy szó tanulmányozása során. Mi a jelentése bizonyos 

szavaknak? Mit jelent hinni? Mit jelent az Úr szó? Mit jelent a Jézus név? Mit jelent a 
Krisztus megnevezés? Mit jelent a megigazulás kifejezés, stb? 

 
Az elmélkedés történhet egy igeszakasz tanulmányozása során. Az igeszakasz egy gondolati 

egység az írásban, mely általában több mondatból áll. Amikor egy szerző megváltoztatja egy 
hangsúlyozás témáját az írásában, általában új igeszakaszt kezd. 

 
Amikor bibliai versek felett elmélkedünk, vegyük figyelembe az írásjeleket, mint pl. a 

kérdőjeleket. Miért tették fel ezt a kérdést? Hogyan kapcsolódik ez a szöveg összefüggéséhez, 
stb? 

 
A bibliai elmélkedés nem csupán szavak olvasása, hanem Isten kutatása az Ige mögött. 
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Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Mit jelent az „elmélkedés” szó? ______________________________________________ 
 
2. Mi az bibliai elmélkedés két célja? ____________________________________________ 
 
3. Mit jelent a téma szerinti elmélkedés? _________________________________________ 
 
4. Mit jelent a Biblia feltáró tanulmányozása? _____________________________________ 
 
5. Olvasd el Lk. 6,46. versét. Mit gondolsz, mit jelent az „Úr” szó? ____________________ 
 
6. Olvasd el Mt. 1,21. versét. Mit gondolsz, mit jelent a „Jézus” név? __________________ 
 
7. Olvasd el Lk. 23,1-2. versét Mit gondolsz, mit jelent a „Krisztus” megnevezés? ________ 
 
8. Mi az igeszakasz? _________________________________________________________ 
 
9. A bibliai elmélkedés nem csupán szavak olvasása, hanem 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Lk. 6,46. – „Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” 
 
Mt. 1,21. – „Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 
 
Lk. 23,1-2. – „[1] Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. [2] Ott így 
kezdték vádolni: „Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a 
császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király.” 

Megoldások 
 

1. Mit jelent az „elmélkedés” szó? Tűnődés valamin, fontolgatni valamit, vagy forgatni 
valamit az elmében. 

 
2. Mi az bibliai elmélkedés két célja? A helyes ismeretre való eljutás (az elmém 

megújítása) és kapcsolat Istennel az Ő Igéje mögött. 
 
3. Mit jelent a téma szerinti elmélkedés? Egy téma kiválasztását a Bibliából 

tanulmányozásra, és az azon való elmélkedést. 
 
4. Mit jelent a Biblia feltáró tanulmányozása? A Biblia egyik könyvének versről versre 

való tanulmányozását. 
 
5. Olvasd el Lk. 6,46. versét. Mit gondolsz, mit jelent az „Úr” szó? Olyan személyt jelöl, 

akinek engedelmeskedünk (mint egy főnöknek). 
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6. Olvasd el Mt. 1,21. versét. Mit gondolsz, mit jelent a „Jézus” név? Megváltót, aki 
megszabadít másokat a bűneitől. 

 
7. Olvasd el Lk. 23,1-2. versét Mit gondolsz, mit jelent a „Krisztus” megnevezés? Olyan 

személyt, akit királlyá kentek fel. 
 
8. Mi az igeszakasz? Egy gondolati egység az írásban. 
 
9. A bibliai elmélkedés nem csupán szavak olvasása, hanem kapcsolat Istennel az Ő Igéje 

mögött. 
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Második szint 3. Lecke 

AZ ELME MEGÚJÍTÁSA 
Írta: Don Krow 

 
Ma az elme megújításáról szeretnénk beszélni. Felolvasok két igeszakaszt. Az első a Fil. 

4,8. Így szól: „Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak 
igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami 
erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.”(Károli). Pál apostol nyilvánvalóan 
azt mondja, hogy vannak dolgok, amiken gondolkodnunk kell. Más szavakkal, 
megválaszthatjuk, hogy mire gondolunk. Tudom, hogy mindnyájunknak vannak olyan 
gondolatai, melyek néha ellentétesek Isten Igéjével, a Róm. 7,22-23. versei szerint. A bűn 
Törvénye, mely hadakozik bennünk, megtámadja az elménket. De a Biblia a Filippi levélben 
kijelenti, hogy nem kell ennek megadnunk magunkat, és hagynunk, hogy gondolataink 
fészket rakjanak, hanem megválaszthatjuk, hogy min gondolkozzunk. Azt is megtudjuk a 
Bibliából, hogy az ember az, amit gondol (Péld. 23,7.) Tehát valóban fontos, mire gondolunk. 

 
A Róm. 12,1. és 2. versében a Biblia azt mondja: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, 

testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely 
tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával…”. A Biblia kijelenti, hogy elváltozhatunk az elménk megújítása által. 
Tudtad, hogy amikor az Apolló űrhajót kilőtték az űrbe, módosítani kellett az útirányát 
minden tizedik percben? Mintha cikk-cakkban haladt volna a Hold felé. Amikor végül a 
Holdra szállt, 500 mérföldes leszállási zónát jelöltek ki a számára, de pusztán néhány 
méternyire sikerült ezen a zónán belül leszállnia. Ennek ellenére az egész út sikeres volt. Ki 
kell jelölnünk egy útvonalat, és teljesen el kell köteleznünk magunkat az Úr Jézus Krisztus 
mellett élő áldozatként. Az élő áldozattal az a gond, hogy olykor le akar ugrani az oltárról, 
ezért módosítanunk kell a gondolataink irányát. Olyan szívünknek kell lennie, amely azt 
mondja: „Istenem, akarlak Téged és a Te útadat.” 

 
Nem csak teljes elkötelezettségre van szükségünk, hanem annak részeként, hogy 

győzedelmes keresztény életet éljünk, meg kell tennünk a következő lépést, és el kell 
változnunk az elménk megújulása által. Nem gondolkodhatunk úgy, mint a világ, ha nem 
akarjuk annak következményeit viselni Ahogy a Fil. 4,8. versében olvassuk, dönthetünk 
abban, mire gondolunk. Amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ezeken gondolkodj. Az 
Ószövetségben Isten Igéjét fel kellett tenni az ajtófélfára és a ruházatra. Állandóan az 
ószövetségi ember szeme előtt volt. Isten arra utasította őket, hogy éjjel nappal Isten Igéjéről 
beszéljenek, hogy annak alapján cselekedjenek. El kellett mondaniuk mindezeket a 
gyermekeiknek is. Nagyon fontos, hogy min gondolkodunk. Nagyon fontos, hogy Isten Igéjét 
mindig magunk előtt tartsuk, hogy valóban győzedelmes életet éljünk. Az ellenkezője annak, 
hogy kedves és jóhírű dolgokra gondolunk az, ha nem Isten dolgaira és a Szellem dolgaira 
gondolunk. A Róm. 8,6. versében ez áll: „A test törekvése halál,”, de a vers következő része 
így szól: „a Lélek [Szellem] törekvése pedig élet és békesség” (zárójel a ford.-tól). Élet és 
békesség Isten Szellemének dolgain gondolkodni. De ha elkezdesz gondolkodni 
házasságtörésen, a világ dolgain, pénzen, vágyakozáson, és így tovább, tudod, mi fog történni 
az életedben? Amit az ember a szívében gondol, olyan ő. A gondolataink alapján fogunk 
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cselekedni. Elkezdjük végigjátszani ezeket a dolgokat az életünkben, és tönkretesszük az 
életünket. Látod, az igazi szellemi harc a hívő számára az, ha nem ellenáll igazán az ördögnek 
és nem dorgálja meg mindig, noha vannak esetek, amikor meg kell ezt tennünk. De a szellemi 
harc szoros összefüggésben van azzal, min gondolkodunk, és mit forgatunk magunkban. 

 
Tudod, a Biblia azt mondja az Ézs. 26,3. versében, hogy Isten megőrzi teljes békében 

azokat, akiknek szíve, elméje Istenre támaszkodik. Vannak pillanatok napközben, amikor 
mindnyájunknak iránymódosításra van szüksége, ahogy a Róm. 12.-ben olvassuk. Azt kell 
mondanunk: „Istenem, ezek rossz gondolatok. El kell fordulnom tőlük, és meg kell újítanom 
az elmémet, hogy olyan dolgokon gondolkodjak, amik kedvesek, igazságosak és jóhírűek.” 

 
Ha tehát erődítmények vannak az életedben, ha kötelékekben vagy, ha azon kapod magad, 

hogy olyan dolgokra gondolsz, amelyekre nem kellene, azonnal ejtsd foglyul a gondolataidat. 
A Biblia azt mondja, Ha közelednünk Istenhez, Isten közeledni fog hozzánk. Ha ellenállunk 
az ellenségnek, elfut tőlünk. Voltak pillanatok az életemben, amikor elszalasztottam dolgokat, 
és hagytam, hogy keserűség uralkodjon el rajtam. Ilyenkor nehéz kézbe venni a Bibliát, leülni, 
elkezdeni olvasni, és azt mondani: „Istenem, ez az, amit mondtál rólam. Az vagyok, akinek 
mondtál. Te vagy az én erőm.” Tudtad, hogy a győzelem ilyen egyszerű? Azt kell mondanod: 
„Ellenállni akarok annak, amit megengedtem az ellenségnek, hogy velem tegyen. Le fogok 
ülni, és kinyitom a Bibliát, és el fogok olvasni legalább néhány szót ezekről az oldalakról, de 
kapcsolatba akarok kerülni Istennel a szavak mögött. Azt akarom, hogy az elmém Rajta 
forogjon. És Uram, ez az, amit mondtál rólam. Azt mondtad, megbocsátottál nekem. Azt 
mondtad, megtisztítottál. Azt mondtad, semmi sem választhat el a szeretetedtől.” Amikor 
leülsz, és azokon a jó dolgokon gondolkozol, amiket Isten tett érted, néhány perc múlva 
elfelejtesz minden más dolgot. 

 
Hadd mutassam be ezt egy példával. Hallottam valakit, amint egyszer azt mondta: 

„Figyelmeztetlek titeket, nehogy a rózsaszín elefántokra gondoljatok a következő tíz 
percben.” Tudod, mi történt? A következő tíz percben egyébre se tudtunk gondolni, csak a 
rózsaszín elefántokra. Akkor az iménti személy megkérdezte: „Milyen színű a szabadság 
szobor?” Valaki azt mondta, hogy zöld. A kérdező így folytatta: „És melyik karját emeli fel a 
szabadság szobor?” Valaki azt felelte, hogy a jobb karját. Majd ez a kérdés következett: „Mi 
van a kezében?” Érkezett a válasz, hogy egy fáklya. Azután emberünk feltette azt a kérdést: 
„Mi történt a gondolataitokkal a rózsaszín elefántokról?” Eltűntek. Látod, nem sokat ér, ha azt 
mondod magadnak: „Ne gondolj ezekre a dolgokra”, mert tudod, hogy azokra a dolgokra 
fogsz gondolni. A Biblia valójában arra int, hogy helyettesítenünk kell a gondolatainkat Isten 
gondolataival, és amikor látjuk, hogy ellenünk támadnak azok a dolgok, és olyasmire 
gondolunk, amire nem kellene, azonnal át kell állítanunk az elménket az új 
személyazonosságunk szerint. Nyomban az Úrhoz kell fordulnunk, kapcsolatba kell Vele 
lépnünk, nem csak a lapokon lévő szavakkal, hanem Istennel, a szavak mögött. A Biblia a 
Róm. 8,6. versében azt mondja, ha így teszünk, tapasztalni fogjuk életünk megváltozását és 
Isten békességét, ahogy elménk az Úr és a Szellem dolgaival foglalkozik. Gondolkodjunk 
ezeken a dolgokon testvéreim, és járjunk abban a szabadságban, melyet Krisztus szerzett meg 
a számunkra. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Róm. 12,1. versét. Mit kell tennünk a testünkkel? 
________________________________________________________________________ 
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2. Olvasd el Róm 12,2. versét. Ez az igevers arról beszél, hogy különböznünk kell a 
________________________________________________________________________ 

 
3. Olvasd el ApCsel. 17,11. versét. Min kell gondolkodnunk? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Róm. 8,5-6. versét. A Lélek (Szellem) törekvése 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Róm. 12,1-2. versét. Melyik két dolgot kell megtennünk ezeknek a verseknek az 

alapján? _________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Ézs. 26,3. versét. Hogyan maradhatunk meg teljes békességben? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Ézs. 26,3. versét. Milyen módon tarthatjuk gondolatainkat az Úr dolgain? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Róm. 12,1. – „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként 
szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;” 
 
Róm. 12,2. – „…és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és 
tökéletes.” 
 
ApCsel. 17,11. – „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel 
fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a 
dolgok.” 
 
Róm. 8,5-6. – „[5] Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek 
szerint, a Lélek dolgaival. [6] A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és 
békesség”, 
 
Róm. 12,1-2. – „[1] Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos 
istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; [2] 
és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” 
 
Ézs. 26,3. – „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned 
bízik;” 
 
Ézs. 26,4. – „Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.” 
 
 



 70

Megoldások 
 

1. Olvasd el Róm. 12,1. versét. Mit kell tennünk a testünkkel? Fel kell ajánlanunk 
Istennek. 

 
2. Olvasd el Róm 12,2. versét. Ez az igevers arról beszél, hogy különböznünk kell a világtól, 

vagy a hitetlenektől. 
 
3. Olvasd el ApCsel. 17,11. versét. Min kell gondolkodnunk? Az Írásokon, Isten Igéjén. 
 
4. Olvasd el Róm. 8,5-6. versét. A Lélek (Szellem) törekvése élet és békesség. 
 
5. Olvasd el Róm. 12,1-2. versét. Melyik két dolgot kell megtennünk ezeknek a verseknek az 

alapján? Felajánlani magunkat élő áldozatul Istennek, és el kell kezdenünk elménk 
megújítását. 

 
6. Olvasd el Ézs. 26,3. versét. Hogyan maradhatunk meg teljes békességben? Elménknek az 

Úrra kell támaszkodnia. 
 
7. Olvasd el Ézs. 26,3. versét. Milyen módon tarthatjuk gondolatainkat az Úr dolgain? Ima, 

dicséret, az Igén való elmélkedés, hálaadás, stb. által. 
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Második szint 4. Lecke 

KRISZTUS EGYHÁZÁNAK FONTOSSÁGA 
Írta: Don Krow 

 
Ma Krisztus Egyházának fontosságáról lesz szó. Fel szeretnék olvasni egy igeverset a Zsid. 

10,25-ből. Így hangzik: „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, 
hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 
Miközben Krisztus Egyházának fontosságát vizsgáljuk, felteszem a kérdést: „Mi az egyház?” 

 
Elindítottuk a Tanítványi Evangelizációs programot egy helyi gyülekezetben, Colorado 

Springsben. Kiképeztünk embereket a gyülekezetben arra, hogyan alkalmazzák, és használják 
az anyagot a gyakorlatban. Hat héten át dolgoztunk ezzel a helyi gyülekezettel, és húsz 
bibliatanulmányozó kört hoztunk létre a helyi gyülekezeten kívül. Hónapokig munkálkodtunk 
együtt ezekkel az emberekkel a bibliakörökben. Egy napon a pásztor alaposan zavarba hozott 
a kérdésével, amivel hozzám fordult: „Tudod, a Biblia azt mondja, hogy az Úr napról napra 
szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel. Miért nem látjuk a bibliakörökben részt vevő 
embereket a gyülekezetünkbe jönni?” 

 
Amikor evangelizáltunk, az emberek megtértek, tanítványokká váltak, és szolgáltunk 

feléjük. A pásztor valójában arra célzott, „miért nem jönnek el ezek az emberek a vasárnap 
reggeli istentiszteletre a gyülekezetbe?” Az én felfogásom az egyházról ugyancsak kissé 
hiányos volt. A pásztor kérdése valóban gondot okozott nekem, és nem tudtam, mi a teendő. 
Arra gondoltam, tényleg hatékony a Tanítványi Evangelizáció program? Valóban elérjük az 
emberek életét? Tudtam, hogy sok embert elérünk vele, de megzavart, hogy miért nem jönnek 
el a vasárnapi istentiszteltre. 

 
Úgy döntöttem, hogy tanulmányozom az „egyház” szó jelentését. Ebben a leckében tárom 

fel, amire tanulmányozásom során eljutottam. A Róm. 16,3., az 1Kor. 16,19., a Kol. 14,15., a 
Fil. 2., az ApCsel. 5,42., és az ApCsel 20,20. verseiben a Biblia elsősorban arról beszél, hogy 
a korai újszövetségi egyház az emberek otthonaiban gyűlt össze. Tudom, hogy mindenféle 
gyülekezet létezik. Van otthoni gyülekezet, kis és nagy felekezeti egyházak, és vannak óriási 
megagyülekezetek. Ami igazán megragadta a figyelmemet a Bibliában az volt, hogy az 
újszövetségi egyház, úgy tűnik, kis gyülekezetekben gyűlt össze az emberek otthonában. 

 
Lawrence O. Richards Magyarázó szótár a Biblia szavaihoz (Expository Dictionary of 

Bible Words) c. könyve 164. oldalán kifejti: „Nem meglepő, ha valaki zavarban érzi magát az 
„egyház” szó jelentését illetően; oly sok módon használjuk ezt a kifejezést. Az angol 
nyelvben ugyanaz a szó „church” jelöl épületet (pl. templomot), felekezeti vagy szervezett 
hitéletet (Amerikai Reformált Egyház) [vagy Baptista Egyház], sőt még istentiszteletet is. De 
ezeknek a jelentéseknek egyike sem igazán biblikus.” És akkor gondolkodóba estem. Mit 
jelent tehát? Mit jelent valójában az „egyház” szó? Folytatom az idézetet: „Mivel sokan 
inkább úgy gondolnak az egyházra, mint vallási célokat szolgáló épületre, és nem egy 
gyülekezetre, amely istentiszteletet gyakorol, az egyház szó fordítása félrevezető lehet.” Az 
„egyház” görögül ecclesia, és szó szerint azt jelenti, olyan emberek gyülekezete, akik Isten 
imádásának, vagy dicsőítésének, vagy imádkozás céljából gyűltek össze, vagy csak hogy 
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Istenre figyeljenek. Felolvasok még néhány mondatot ebből a részből. „Az ecclesia az 
Újszövetségben bármennyi hívőt magában foglalhatott. Jelenthetett egy kis csoportot, amely 
otthonokban gyűlt össze (Róm. 16,5.). Vonatkozhatott az összes hívőre, akik egy 
nagyvárosban laktak (ApCsel.. 11,22.), vagy egy nagy földrajzi egységen éltek, például 
Ázsiában vagy Galatában.” Majd így folytatja: „Az egyház általában otthonokban gyűlt össze. 
Amikor egy ilyen gyülekezet összejött, ’kinek-kinek van [volt] zsoltára, tanítása, 
kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata’ (1Kor. 14,26.) A hívők megosztották 
ezeket egymással, a többiek pedig megítélték a hallottakat. (1Kor. 14,29.)… Az ilyen 
kölcsönös részvétel alapvető maradt az egyház, mint hitközösség létezéséhez…. Mindenkitől 
közreműködést vártak, és azt, hogy szolgáljanak másoknak szellemi ajándék(aik)kal.” 

 
A Zsid. 10,25. versében az áll: „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el”. Az egyház olyan 

emberek gyülekezete, akik összejönnek abból a célból, hogy Jézusra figyeljenek, dicsérjék az 
Urat, útmutatást kapjanak az Úrtól, és kövessék azt az irányt. A korai újszövetségi egyház 
elsődleges célja az építés volt. Azért gyűltek össze, hogy építsék egymást a hitben. 

 
A korai egyház evangelizáló egyház volt. Az emberek mindenfelé szétszóródtak, hogy 

megosszák másokkal Jézus Krisztusban való hitüket, és miközben ezt tették, az Úr 
szaporította az egyházat – nem egy épületet –, Isten embereivel, akik megtértek és hittek. 
Ezután maguktól egybegyűltek, és bátorították egymást, gyakorolták a szellemi ajándékaikat, 
szolgáltak egymásnak, és közösségi alkalmakat tartottak, ahol együtt étkeztek. Amikor együtt 
voltak, szellemi ajándékaikkal egymást építették. Ezután kimentek az emberek közé, és 
hirdették az Igét, majd az egész kezdődött ismét elölről. Hittek az Úr Jézus Krisztusban, és 
összegyűltek. Nem számított hol gyűltek össze. Akár egy épületben, akár valakinek az 
otthonában. Lehetett sok ember, vagy egy kis csoport, akik egyikük otthonában találkoztak. 
Mindez valójában nem számított, amíg az Úr nevében gyűltek össze, hogy gyakorolják az 
ajándékaikat, bátorítsák egymást, közösségben legyenek egymással, és ennek eredményeként 
építsék egymást. 

 
Felfedeztem, hogy amit a Tanítványi Evangélizáció program keretében az említett helyi 

gyülekezettel végeztünk, vagyis az, hogy húsz különböző bibliakörben találkoztunk 
városszerte, nem volt más, mint húsz különböző gyülekezetben való összejövetel. Nem 
gyülekezetek voltak a mai értelemben véve, de úgy jöttünk össze, mint az egyház, húsz 
alkalommal egy héten, hiszen az Úr Jézus nevében gyűltünk egybe, hogy bátorítsuk egymást, 
hogy az Úr Jézusra figyeljünk, hogy útmutatást kapjunk Isten Igéjéből, és gyakoroljuk a 
szellemi ajándékainkat. 

 
Nem számít milyen gyülekezetbe jársz – nem számít, hogy felekezeti vagy felekezeten 

kívüli egyházhoz tartozol, vagy egy megagyülekezet tagja vagy, esetleg egy kis otthoni 
csoporté – a Biblia azt mondja nekünk, hogy a közel a nap, és ahogy a bűn növekszik, a 
kegyelem annál inkább bővölködik. A kegyelem Isten népének ezekben a gyülekezeteiben fog 
bővölködni. Az egyházban, ahol minden hívőnek van saját feladata Jézus Krisztus 
szolgálatában, szolgálhattok egymásnak, buzdíthatjátok és bátoríthatjátok egymást, miközben 
gyakoroljátok szellemi ajándékaitokat. 

 
Valamennyien áldást nyerhetünk a hívők csoportjának találkozásakor ilyen módon. Még ha 

csupán ketten vagy hárman jönnek is össze az Úr Jézus nevében, rendszeresen kell 
találkoznunk. Jó dolog összegyűlni, hogy szellemi ajándékainkat használjuk, hogy buzdítsuk 
egymást, hogy bátorítsuk egymást, hogy együtt figyeljünk Jézusra, és imádkozzunk 
egymásért. Sokat beszélhetnénk az egyházról. Szólhatnánk a vénekről, az őrizőkről, a 
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pásztorokról, és a kormányokról, de nem ez a célja a mai tanításnak. A tanítás célja, hogy 
megismerjük az egyház célját, és hogy tudjuk, nem vagyunk magunk, mint valaki egy lakatlan 
szigeten. Így nem maradhatunk meg. Amikor elnyertük az üdvösséget, Isten belehelyezett 
minket Krisztus testébe – a hívők egyetemes testébe. Szükségünk van egymásra, szükségünk 
van arra, hogy egybegyűljünk, mint Isten egyháza, hogy bátorítsuk egymást és szolgáljunk 
egymásnak a szellemi ajándékokkal, melyeket Isten adott nekünk. Buzdítalak arra, hogy 
találkozz ma Isten népével. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Zsid. 10,25. versét. Mit ne hagyjunk el? 
_______________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el ApCsel. 5,42. versét. Mindennap a templomban és házanként nem szűnnek meg 

vala ____ és _____ Jézust. (Károli) 
 
3. Olvasd el ApCsel. 2,42. versét. Melyik négy elfoglaltságban vettek részt kitartóan a korai 

egyház tagjai? ____________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el ApCsel 2,44-45. versét. A korai egyház pénzt gyűjtött arra, hogy egyházi fizető 

parkolót építsen. Igaz vagy Hamis állítás? 
 
5. Olvasd el 1Kor. 12,28. versét. Sorolj fel nyolc különböző ajándékot, melyeket Isten 

helyezett el az Ő egyházában. ________________________________________________ 
 
6. Olvasd el 1Kor. 14,26. versét. Amikor Isten népe összegyűlt, mint a gyülekezet, szabadon 

kifejezhették ajándékaikat, Nevezz meg öt dolgot, ami történt, amikor találkoztak. 
________________________________________________________________________ 

 
7. Olvasd el Ap Csel. 6,1. versét. A korai újszövetségi egyház megosztotta napi élelmét az  

__________________ kel. 
 
8. Olvasd el Jak. 1,27. versét. Az egyetlenféle istentisztelet, amit Isten elfogad ez: 

________________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el 1Tim. 5,9-11. versét. Milyen feltételeknek kellett megfelelniük azoknak az 

özvegyeknek, akiket az újszövetségi egyház támogatott? 
________________________________________________________________________ 

 
10. Olvasd el 1Kor. 9,14. versét. Az egyház az özvegyek, az árvák, és a szegények támogatása 

mellett még támogatta ______________________________________________________ 
 
11. Olvasd el. Mt. 25,35-40 versét. Miért gondolják azt az emberek, hogy a pénzadomány az 

egyetlen mód, hogy adjanak Istennek?  ________________________________________ 
 
12. Olvasd el ApCsel. 4,32-35. és a péld. 3,9-10. versét. A korai egyház vénei és pásztorai mit 

tettek az anyagiakkal? ______________________________________________________ 
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A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Zsid. 10,25. – „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem 
bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 
 
Csel. 5,42. – „És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg tanítani és 
hirdetni Jézust, a Krisztust.” 
 
ApCsel. 2,42. – „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a 
kenyér megtörésében és az imádkozásban.” 
 
ApCsel. 2,44. – „[44] Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. [45] 
Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.” 
 
1Kor. 12,28. – „Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az 
egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, 
kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra.” 
 
1Kor. 14,26. – „Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van 
zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket 
szolgálja!” 
 
ApCsel. 6,1. – „Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás 
támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való 
özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.” 
 
Jak. 1,27. – „Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat 
és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.” 
 
1Tim. 5,9-11. – „[9] Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb 
hatvan évesnél, aki egy férfi felesége volt, [10] aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, ha 
gyermekeket nevelt fel, ha vendégszerető volt, ha a szentek lábát megmosta, ha 
nyomorultakon segített, ha mindenféle jó cselekedetre kész volt. [11] A fiatalabb özvegyeket 
pedig ne jegyezd be, mert ha Krisztus ellenére feltámad bennük a vágy, férjhez akarnak 
menni.” 

 
1Kor. 9,14. – „Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból 
éljenek.” 
 
Mt. 25,35-40. – „[35] Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, 
jövevény voltam, és befogadtatok, [36] mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és 
meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. [37] Akkor így válaszolnak neki az 
igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy 
innod adtunk volna? [38] Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy 
mezítelennek, hogy felruháztunk volna? [39] Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy 
elmentünk volna hozzád? [40] A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 
 
ApCsel. 4,32-35. – „[32] A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki 
sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. [33] Az 
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apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem 
volt mindnyájukon. [34] Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük 
vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, [35] és letették az 
apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá.” 
 
Péld. 3,9-10. – „[9] Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, [10] akkor 
bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Zsid. 10,25. versét. Mit ne hagyjunk el? Saját gyülekezetünket. 
 

2. Olvasd el ApCsel. 5,42. versét. Mindennap a templomban és házanként nem szűnnek meg 
vala tanítani és hirdetni  Jézust. (Károli) 

 
3. Olvasd el ApCsel. 2,42. versét. Melyik négy elfoglaltságban vettek részt kitartóan a korai 

egyház tagjai? Az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében (közös 
étkezésben), és imádkozásban. 

 
4. Olvasd el ApCsel 2,44-45. versét. A korai egyház pénzt gyűjtött arra, hogy egyházi fizető 

parkolót építsen. Igaz vagy Hamis állítás? Hamis. 
 
5. Olvasd el 1Kor. 12,28. versét. Sorolj fel nyolc különböző ajándékot, melyeket Isten 

helyezett el az Ő egyházában. Apostolok, próféták, tanítók, csodatevő erők, azok, akik 
kegyelmi ajándékokkal rendelkeznek: gyógyítással, gyámolítással, vezetéssel, 
különféle nyelveken szólással. 

 
6. Olvasd el 1Kor. 14,26. versét. Amikor Isten népe összegyűlt, mint a gyülekezet, szabadon 

kifejezhették ajándékaikat, Nevezz meg öt dolgot, ami történt, amikor találkoztak. Az 
egyiküknek zsoltárt énekelt, a másik tanított, egy másik kinyilatkoztatást mondott, 
amit Istentől kapott, valaki nyelveken szólt, és egy másik megmagyarázta. 

 
7. Olvasd el Ap Csel. 6,1. versét. A korai újszövetségi egyház megosztotta napi élelmét az 

özvegyek-kel. 
 
8. Olvasd el Jak. 1,27. versét. Az egyetlenféle istentisztelet, amit Isten elfogad ez: 

gondoskodás az árvákról és az özvegyekről a gondjaikban. 
 
9. Olvasd el 1Tim. 5,9-11. versét. Milyen feltételeknek kellett megfelelniük azoknak az 

özvegyeknek, akiket az újszövetségi egyház támogatott? „Az özvegyasszonyok közé 
csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb hatvan évesnél, és aki hűséges volt a 
férjéhez. Akit mindenki tisztel jó cselekedeteiért. Helyesen nevelte-e gyermekeit? 
Vendégszerető volt-e idegenekhez? Alázattal szolgált-e más keresztényeknek? Kész 
volt-e mindig jó cselekedetre? A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be… (1Tim. 
5,9-11. Új Angol fordítás szerint). 

 
10. Olvasd el 1Kor. 9,14. versét. Az egyház az özvegyek, az árvák, és a szegények támogatása 

mellett még támogatta azokat, akik az evangéliumot hirdetik. 
 



 76

11. Olvasd el. Mt. 25,35-40 versét. Miért gondolják azt az emberek, hogy a pénzadomány az 
egyetlen mód, hogy adjanak Istennek? Mert ezt tanították nekik. 

 
12. Olvasd el ApCsel. 4,32-35. és a péld. 3,9-10. versét. A korai egyház vénei és pásztorai mit 

tettek az anyagiakkal? A szükségben lévőknek adták, tiszteletet téve az Úrnak 
adakozásukkal. 
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Második szint 5. Lecke 

SZABADULÁS 
Írta: Don Krow 

 
Ma a démonológiáról lesz szó. Jézus a földi szolgálata során démonokat űzött ki, 

meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, és más csodákat tett. Szolgálatának 
közel egynegyedét töltötte azzal, hogy gonosz lelkeket űzött ki az emberekből. A Biblia 
elmondja nekünk az ApCsel.10,38. versében, „A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten 
Szent Lélekkel [Szellemmel] és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván 
mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.” (Károli – zárójel a 
ford.tól). Az 1Jn. 3,8. versében ugyancsak azt olvassuk: „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől 
van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az 
ördög munkáit lerontsa.” Régen másféle felfogásom volt a démonológiáról – azt gondoltam, 
hogy démonok, gonosz szellemek, tisztátalan szellemek, ördögök, nevezzük őket bárhogy –  
csak Indiában, vagy a harmadik világ országaiban lehetnek jelen, ahol az emberek nem az 
Igaz és Élő Istent imádják, hanem bálványokat. Tévedtem. 

 
Elmondom nektek mit tapasztaltam néhány évvel ezelőtt egy dallasi gyülekezetben. 

Mindenki énekelt, amikor egyszer csak egy lány összeesett. Úgy tűnt rohama van. Éppen ott 
volt egy orvos, akit Dr. Rice-nak hívnak. Néhányan csupán egy háztömbnyire laktak a 
gyülekezettől, és a doktor azt mondta, vigyék oda a lányt, hogy megvizsgálhassa. Amikor 
elvitték az otthonukba, a lány olyanná vált, mint egy vadmacska! A szeme kitágult, és erős 
férfias hang tört fel abból kistermetű, vékony tizenéves lányból, aki talán ötven kiló sem volt. 
Ez a hang hirtelen rám kiáltott, és azt mondta: „TE A POKOLBA MÉSZ!” Azt feleltem: 
„Nem, nem megyek.” Megijedtem, mert soha azelőtt nem láttam ilyet. Ő megismételte: „DE 
IGEN, A POKOLBA MÉSZ!”, én pedig újra azt mondtam: „Nem, nem megyek a pokolba.” 
Úgy tűnt, mintha hatalma vagy tekintélye lenne felettem, és nem tudtam, mit tegyek, vagy 
hogyan viszonyuljak ehhez a lényhez, ami a lányban volt. 

 
Az egyik jóbarátom annyira megrémült, hogy nyomban el is ment onnan, én pedig ott 

maradtam. Azt gondoltam, Mit tegyek én itt? A lánynak természetfeletti ereje volt, és valami 
némethez hasonló nyelven kezdett beszélni, amit soha nem tanult – az ördög mindenféle vad 
megnyilvánulása mutatkozott meg rajta. Démon szállta meg, és azt gondoltam, nem tudom, 
mit tegyek. Mindig hittem, hogy a Bibliának hatalma van. Olyan volt ez, mint amikor 
gyerekkorodban valami ijesztő Drakula-horrorfilmet néztél. A vámpír odaközelített az 
áldozatához, és akkor hirtelen az áldozat előkapott egy keresztet, és a vámpír hátrahőkölt: 
„ÁÁÁ!” Így gondolkodtam a Bibliáról. Tudtam, hogy hatalma van, de nem tudtam, hogyan 
lehet ezt a hatalmat használni. Isten kegyelme segített nekem, mert soha azelőtt nem 
tapasztaltam ilyesmit. Kinyitottam a Bibliámat az Újszövetségnél, és éppen a Filippi levélnél 
nyílt ki. Olvasni kezdtem a 2. fejezet 8-11. versét: „És mikor olyan állapotban találtatott mint 
ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. 
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név 
fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 
valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”(Károli). 
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A démon így szólt: „Ne mondd ezt! Ki nem állhatom ezeket a szavakat! Ne mondd ezt!” 
Azt gondoltam, Micsoda hatás! Így feleltem: „Tehát Jézus nevében minden térdnek meg kell 
hajolnia – a mennyeieknek, a földieknek és a föld alatt valóknak!” „Ne mondd ezt! Nem 
bírom ezeket a szavakat! Ne mondd ezt, ne mondd ezt!” Kiabálta a lány. Azt gondoltam: Ez 
az ördög megbolondul ebben a lányban, és csupán annyit tettem, hogy olvastam Isten Igéjét! 
Tehát újra felolvastam: „És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, 
engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is 
felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus 
nevére minden térd meghajoljon…” Újra ugyanazt a hatást értem el: „Ne mondd ezt, nem 
bírom ezeket a szavakat, ne mondd ezt!” Az ördög levetette a lányt elém, és a lány kezdett 
meghajolni Jézus nevére. Azt mondtam: „Jézus nevére minden térd meghajlik, akár a 
mennyben, akár a földön, akár a föld alatt legyen.” 

 
Néhány pillanattal előbb az ördögnek még tekintélye és hatalma volt felettem. Azt hittem, 

rám támad, megüt, kidob onnan – nem tudtam mi lesz! Mindössze annyit tudtam, hogy a 
Bibliának hatalma van, ezért kinyitottam, és olvasni kezdtem. Az Efézusi levél 6,17. versében 
ez áll: „fölvegyétek… a Léleknek [Szellemnek] kardját, a mely az Isten beszéde” (zárójel a 
fordt.-tól). Látod, van egy hatékony fegyverünk, amely olyan, mint a kard, mely vágja és 
szúrja az ellenséget, ez a Lélek, vagy Szellem kardja, az Isten Igéje. Emlékszel arra, amikor 
Jézus megkísértetett? Az ördög azt mondta Neki: „Neked adom a világ minden országát, ha 
leborulsz előttem és imádsz engem.” Jézus azt felelte: „Eredj el Sátán, mert meg van írva:  Az 
Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” (Mt. 4,10.) Akkor az ördög megkísértette 
Őt újra és újra, Jézus pedig mindig így válaszolt: „Meg van írva, Sátán… meg van írva”, és 
idézte Isten Igéjét. A Szellem kardját használta, és a Bibliában az áll, hogy az ördög 
eltávozott, és elhagyta Őt egy időre. 

 
Az egyetlen fegyver, amivel le tudjuk győzni az ellenséget a Szellem Kardja, ami Isten 

Igéje. Tudod, mit tanultam meg ebből? A következőt: Minden alkalommal, amikor az Igét 
akarom tanulmányozni, arra gondolok, milyen éhes vagyok, és találnom kell valami ennivalót, 
vagy azokra a dolgokra gondolok, amiket nem tettem meg aznap. Tudom, hogy vannak, akik 
ebben a tanítványi osztályban mindenféle kifogást találnak, miért nem jöhetnek el. Végül 
rájöttem, miért van ez így. Van valami a Bibliában, amit Isten szeretne velünk tudatni, az 
ördög pedig azt akarja, hogy ne tudjuk. Tehát minden alkalommal, amikor eljössz 
tanulmányozni Isten Igéjét, vagy egy tanítványi osztályba jársz, van valami Isten Igéjében, 
amit az ellenség nem akar, hogy megismerj – nem akarja, hogy megismerd Isten ezek mögött 
a szavak mögött. 

 
Van sötétség országa, és van Isten szeretett Fiának az országa. A Kol. 1.13. versében Pál 

azt mondja: „A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes 
Fiának országába;” Te melyik országban vagy? Az ország, a királyság az, ahol valakinek a 
törvényei uralkodnak. Jézus Krisztus király. Odaadtad Neki valaha az életed? Követed ma Őt, 
vagy más dolgoknak adsz elsőbbséget az életedben? Jézus megkérdi a Lk. 6,46. versében: 
„Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?”.  Ő akar lenni az 
első az életedben, a legfontosabb. Létezik sötétség országa, mely megpróbálja 
megakadályozni ezt az elsőbbséget, az Ő uralmát az életedben. Ennek oka az, hogy az 
ellenség akar erre a legelső helyre emelkedni. Fordulj ma Jézushoz teljes szíveddel, és ismerd 
fel, hogy van ellenség. Az ő neve Sátán, akinek démoni ereje van, de a Biblia azt mondja, 
hatalmunk van fölötte. 
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Jézus így utasított a Mt. 10,8. versében: „Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel 
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen 
adjátok.” Hirdesd az evangélium országát, és közben hatalmad lesz az ellenség felett. Ne 
hagyd többé, hogy az ellenség kibeszéljen abból, amit Isten szánt neked. Tedd Jézust Úrrá és 
elsőszámúvá az életedben. Soha nem fogod megbánni. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Eféz. 6,12. versét. Hogyan írja le ez a vers a szellemi ellentétünket a démoni 
uralommal szemben? _______________________________________________________ 

 
2. Olvasd el Márk 16,17. versét. Mit tanít nekünk ez a vers a hívő hatalmáról? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Jak. 4,7. versét. Mit kell tennie az embernek, ha meg akar szabadulni a 

démonok zaklatásától? _____________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Jak. 1,14. versét. Hogyan csap be minket a Sátán valami gonosz dolgot 

csábítóvá téve? ___________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Róma 6,13. versét. Ha valaki Krisztus dolgaival tölti be az életét, a démonok 

rosszul fogják érezni magukat és elhagyják őt. Mit mond nekünk ez a vers, mit tegyünk? 
________________________________________________________________________ 

 
6. Olvasd el Róma 13,14. versét. A démonok a test cselekedeteivel táplálkoznak, tehát 

éheztesd őket úgy, hogy Isten szeretetének és tisztaságának útján jársz. Ne ____________ 
a testet. 

 
7. Olvasd el Lk. 10,17-19. versét. Jézus soha nem mondta nekünk, hogy imádkozzunk 

Hozzá, ha démonokat akarunk űzni. Hatalmat adott erre. Ez a vers azt mondja nekünk, 
hogy hatalmunk és tekintélyünk van ___________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Eféz. 6,12. – „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a 
sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban 
vannak.” 
 
Márk. 16,17. – „Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket 
űznek ki, új nyelveken szólnak.” 
 
Jak. 4,7. – „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut 
tőletek.” 
 
Jak. 1,14. – „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe.” 
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Róm. 6,13. – „Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé 
legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. 
Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.” 
 
Róm. 13,14. – „Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a 
kívánságokra.” 
 
Luk. 10,17-19. – „Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: „Uram, még az 
ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” [18] Ő pedig ezt mondta nekik: „Láttam 
a Sátánt villámként leesni az égből. [19] Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, 
skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.” 

Megoldások 
 
1. Olvasd el Eféz. 6,12. versét. Hogyan írja le ez a vers a szellemi ellentétünket a démoni 

uralommal szemben? Úgy írja le, mint küzdelmet. 
 
2. Olvasd el Márk 16,17. versét. Mit tanít nekünk ez a vers a hívő hatalmáról? Hatalmunk 

van Jézus nevében démonokat űzni. 
 
3. Olvasd el Jak. 4,7. versét. Mit kell tennie az embernek, ha meg akar szabadulni a 

démonok zaklatásától? Engedelmeskednie kell Istennek, és ellenállnia az ördögnek. 
 
4. Olvasd el Jak. 1,14. versét. Hogyan csap be minket a Sátán valami gonosz dolgot 

csábítóvá téve? Saját vágyunkat használja fel (hogy valami gonoszt csábítóvá tegyen). 
 
5. Olvasd el Róma 6,13. versét. Ha valaki Krisztus dolgaival tölti be az életét, a démonok 

rosszul fogják érezni magukat és elhagyják őt. Mit mond nekünk ez a vers, mit tegyünk? 
Ne adjuk át magunkat a bűnnek, hanem adjuk oda magunkat (tagjainkat) Istennek 
az igazság fegyvereiként.  

 
6. Olvasd el Róma 13,14. versét. A démonok a test cselekedeteivel táplálkoznak, tehát 

éheztesd őket úgy, hogy Isten szeretetének és tisztaságának útján jársz. Ne tápláljátok a 
testet. 

 
7. Olvasd el Lk. 10,17-19. versét. Jézus soha nem mondta nekünk, hogy imádkozzunk 

Hozzá, ha démonokat akarunk űzni. Hatalmat adott erre. Ez a vers azt mondja nekünk, 
hogy hatalmunk és tekintélyünk van az ellenség minden ereje felett. 
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Második szint 6. Lecke 

A HÍVŐ HATALMA 
Írta: Don Krow 

 
A mai órán arról a hatalomról szeretnék beszélni, melyet Isten adott a hívőknek. Ehhez 

kapcsolódóan nem csupán a mi hatalmunkkal fogunk foglalkozni, hanem a Sátán hatalmával 
is. Az ő hatalma aránytalanul nagyobb a miénknél. A keresztényekkel elhitették, hogy egy 
olyan lény ellen szállnak küzdelembe, akinek hatalma messze felettünk áll, és mi alig tudunk 
megbirkózni vele. A Biblia azonban nem ezt tanítja. Az Ef. 6,12. versében azt olvassuk: 
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a 
magasságban vannak.”(Károli). A Sátán tehát egy tényező; létezik. Van egy rangsor a 
fejedelemségek és hatalmasságok között, melyekkel foglalkozunk, de a fenti vers szerint a 
gonoszság lelkeivel szállunk szembe. Az egyetlen fegyver, amely a Sátán kezében van velünk 
szemben, a csalás. Nincs hatalma arra, hogy egyszerűen legyőzzön minket. 

 
Az 1Móz. 3. fejezetében látjuk, hogy amikor az első kísértés Ádám és Éva esetében 

megtörtént, a Sátán nem a nagyobb hatalmát használta. Például ahelyett, hogy egy mamutot 
vagy egy elefántot terelt volna oda, hogy eltapossa Ádámot, vagy megfenyegette volna az 
emberpárt azzal, hogy „szolgáljatok engem, mert különben…”, egy kígyó alakját vette fel, a 
legravaszabb teremtményét, melyet Isten alkotott. A ravasz szó itt alattomost, megtévesztőt, 
és rafináltat is jelent. A Sátán azért vette fel a kígyó formáját, mert valójában nem volt 
hatalma arra, hogy Ádámot és Évát bármire kényszerítse. Csak csalással jutott célhoz. Isten 
természetét és jellemét támadta, amikor bírálni kezdte Őt, mondván: „Isten nem szeret titeket 
– visszatart tőletek dolgokat.” Csalással kísértette meg Ádámot és Évát, hogy vétkezzenek 
Isten ellen. Az emberpár rendelkezett minden hatalommal, és a Sátán azért ezt a módot 
választotta, mert nem volt hatalma Isten ellen. 

 
Sok mindent mondhatnék még, de idő hiányában nem kezdek bele, hanem az egyik fő 

pontra szeretnék rámutatni a hívő hatalmával kapcsolatban. Fel kell ismerned, hogy a 
Sátánnak semmi hatalma nincs feletted. Ő legyőzött ellenség. Az egyetlen fegyvere ellened, 
hogy hazugsággal és csalással támad. Ha az életed romokban hever, azt mondhatod: „A Sátán 
lövi ki rám ezeket a nyilakat”, de te lefegyverezheted őt. Neked felelned kell a hazugságaira 
és a csalására. Ha nem adod meg magad a Sátánnak, nem lesz támadási felülete és hatalma 
ellened. A 2Kor. 10,3-5. azt mondja: „Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; 
hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények 
lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az 
Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti 
engedelmességre”. Ezek az igeversek hadakozásunk fegyvereiről beszélnek, és minden 
fegyver, amit megemlít, az elménkkel, gondolatainkkal van kapcsolatban. A Sátánnak nincs 
hatalma arra, hogy bármit tegyen veled, csakis csaláson keresztül. 

 
Gyorsan szeretnék összegezni néhány dolgot. Kezdetben természetesen Isten rendelkezett 

minden hatalommal. Minden hatalom és tekintély Istentől ered, mivel Ő az egyetlen, akinek 
hatalma van Önmagában. Minden mást Ő ruházott fel hatalommal. Amikor megteremtette a 
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mennyet és a földet, minden tekintély és hatalom az Övé volt. Ezután az 1Móz. 1,26. verse 
szerint, amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, az Úr azt mondta: „uralkodjék… az 
egész földön.” Illesszük ezt a Zsolt. 115,16. verséhez, ahol ez áll: „Az egek az ÚR egei, de a 
földet az embereknek adta.” Isten a tulajdonosa mindennek jog szerint, mivel Ő a teremtő, de 
a földi uralmat a fizikai emberi lényeknek adta át. A Sátánnak sosem volt joga és hatalma 
arra, hogy uralkodjon a föld felett. Úgy szerezte meg, hogy csalással bűnre vette rá az embert. 
Isten a hatalmat az emberiségnek adta, és amikor az ember elbukott, akkor Istentől kapott 
tekintélyét és hatalmát átadta az ördögnek. A Sátán sosem kapott hatalmat Istentől arra, hogy 
elnyomja az embert vagy uralkodjon a földön. 

 
A Biblia kijelenti, hogy a Sátán e világ istene. Isten sosem helyezte a Sátánt az emberiség 

fölé. Az emberiségnek adta az uralmat és a tekintélyt e föld felett. Az egyetlen ok, amiért a 
Sátán képes elnyomást gyakorolni, uralkodni, vagy gondot okozni az, hogy az emberek 
átadták neki Istentől kapott hatalmukat. Ez komoly gondot jelent Isten számára, mivel Ő 
Szellem, a föld feletti uralmat pedig fizikai emberi lényekre bízta. Csak a fizikai testtel 
rendelkező embereknek van tekintélyük és hatalmuk, hogy uralkodjanak a földön, és befolyást 
gyakoroljanak rá. A Sátánnak rá kell vennie minket, hogy adjuk át a hatalmunkat neki. Ezért 
szeret testben lakozni. A Bibliában a démonoknak testet kell birtokolniuk, mivel a Sátán nem 
tehet semmit, hacsak nem használ fizikai emberi testet a tevékenységéhez. Mivel Isten 
Szellem, és a hatalmat fizikai emberi lényeknek adta, most bizonyos értelemben megkötötte 
saját kezét. Nem azért, mert Istennek nem volna hatalma, hanem mert Ő tisztességes. Átadta a 
hatalmat a fizikai emberi lényeknek, és hűnek maradva saját szavához, nem vette azt vissza, 
azt mondván: „Én nem így akartam; itt az ideje, hogy abbahagyjátok, és kezdjük újra.” Nem, 
Isten megkötötte magát saját Szavával. A történelem során keresett valakit, akit átküldhetett 
volna, de minden ember megromlott és behódolt a Sátánnak. Mit tett tehát? 

 
Isten végül Maga jött el a földre és lett emberré. Ez döbbenetes, ha felfogod, mert most az 

ördög óriási bajba került. Az emberiség hatalmát használta, és Isten nem tudott közvetlenül 
beavatkozni, és nem tudta megoldani ezeket a problémákat, mivel az ember szándékosan és 
törvényesen átadta Istentől kapott hatalmát a Sátánnak. A Sátán helytelenül tette, amit tett, de 
az ember átadta neki a tekintélyét és a hatalmát, ami az embereké volt. Most azonban 
megjelent Isten, és többé nem csak Szellem volt, hanem fizikai test formáját is felvette. Ez 
igen kellemetlen helyzetbe hozta az ördögöt, mert Istennek nem csak a mennyben volt 
hatalma, hanem emberré válva, mint ember, átadta Magának a hatalmat a föld felett. Jézus azt 
mondta a Jn. 5,26-27. versében: „Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a 
Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy 
ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.” Ezzel fizikai testére utalt. 

 
Jézus eljött és gyakorolta Istentől kapott hatalmát. Az ördög megkísértette Őt, de Jézus 

sosem hódolt be neki. A Sátán minden csatát elvesztett Vele szemben. Ezután Jézus elvette a 
bűneinket, meghalt miattuk, pokolra szállt, majd feltámadt és azt mondta a Máté 28,18. 
versében: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.” Visszanyerte a hatalmat, amit 
Isten az emberiségnek adott, mellyel az ember visszaélt, és mint Isten testben, Jézus 
rendelkezik most minden hatalommal mennyen és földön. Mindjárt az ezután következő 
versben így szól: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…”. Lényegében azt 
mondta: „Most hatalmam van a mennyen és a földön, és én ezt megosztom veletek.” Jelenleg 
azonban van egy egyedülálló különbség a hatalomban, melyet Isten visszaadott nekünk, mint 
hívőknek. Többé nem kizárólagosan kapjuk meg, mint Ádám és Éva. Ők elvethették ezt a 
hatalmat, megengedhették az ördögnek, hogy elnyomja őket, és alapvetően reménytelenekké 
váltak, de ma a mi hatalmunk megosztott az Úr Jézus Krisztussal. Olyan ez, mint egy közös 
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bankszámla, melyhez mindkét aláírásra szükség van ahhoz, hogy a csekk beváltható legyen. A 
hatalmunk meg van osztva az Úr Jézussal, és az Ő hatalma az egyházzal. 

 
Habár elbukhatunk, Isten többé nem írja alá, hogy ez a hatalom az ördögé lehet. A Sátán 

teljesen tehetetlen. Nincs lehetősége bármit is tenni az életedben, kivéve, amivel be tud csapni 
téged, és amit te önkéntesen megengedsz neki. Adhatsz neki hatalmat az életedben, 
szenvedhetsz tőle személyesen, de az Istentől kapott hatalom, mely az embereknek adatott, 
többé nem csúszhat át újra kizárólagosan az ördög kezébe. Ezt most már megosztjuk az Úr 
Jézussal, és Ő tekintet nélkül hű marad. Fel kell ismerned, hogy Te vagy az, akinek tekintélye 
és hatalma van. A Sátán harcol ellened gondolatokkal, és a te fegyvereid olyanok, amelyek 
foglyul ejthetik ezeket a gondolatokat. Felismerheted, hogy rossz neked, ha az ördög elnyom 
fizikailag, és találd meg, mit mond neked a Biblia a gyógyulásról: A Jn. 8,32. versében az áll: 
„megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” Te vagy az, akinek hatalma 
és tekintélye van. Istentől kaptad, és az egyetlen dolog, amely megakadályozhat a 
gyakorlásában, ha nem ejted foglyul a gondolataidat. Ha nem használod ezeket a bibliai 
fegyvereket, hogy megújítsd az elmédet, és felismerd, mivel rendelkezel. Buzdító ráébredni, 
hogy te vagy az, akinek tekintélye és hatalma van. 

 
Imádkozom, hogy megragadd ezt, elmélkedj rajta, és Isten kijelentést ad neked arról, 

hogy te vagy az, akitől a Sátán reszket. Neked nem kell reszketned a Sátántól, mert te vagy az, 
aki hatalmat és tekintélyt kapott Istentől. Ha ellenállsz az ördögnek, elfut tőled (Jak. 4,7.). 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el 1Móz. 3,1. versét. A Sátán létezik, de a hatalma valójában abban áll, hogy képes 
becsapni minket. Mire próbálta rávenni Évát a kígyó (az ördög), mit kérdőjelezzen meg? 
________________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el 1Móz. 3,1. versét. Mit gondolsz, miért csaláshoz folyamodott a Sátán? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el 1Móz. 1,26., 28. versét. Ki adta az embernek ezt a hatalmat? _______________ 
 
4. Olvasd el Zsolt. 8,4-8. versét. Hogyan teremtette Isten az embert? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el 2Kor. 4,4. Mit jelez ez a igevers, mi történt? 

________________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Mt. 4,8-9. versét. Megerősítik ezek a versek ezt a pontot? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Mt. 28,18. versét. Jézus halála és feltámadása után kié minden hatalom 

mennyen és földön? _______________________________________________________ 
 
8. Olvasd el Mt. 28,18-19. versét. Ennek a versnek az alapján kikre bízatott a hatalom? 

________________________________________________________________________ 
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9. Olvasd el Ef. 1,19. versét. Isten hatalmának felséges nagysága kik iránt van? 
_______________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

1Móz. 3,1. – „A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen 
alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról 
sem ehettek?” 
 
1Móz. 1,26. – „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk 
hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és 
mindenen, ami a földön csúszik-mászik.” 1Móz. 1,28. „Isten megáldotta őket és ezt mondta 
nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. 
Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!” 
 
Zsolt. 8,4-8. – „[4] Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket 
ráhelyeztél, [5] micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy 
gondod van rá? [6] Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad 
meg. [7] Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: 
 
2Kor. 4,4. – „Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem 
látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.” 
 
Mt. 4,8-9. – „[8] Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a 
világ minden országát és azok dicsőségét, [9] és ezt mondta neki: „Mindezt neked adom, ha 
leborulva imádsz engem.” 
 
Mt. 28,18. – „Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és 
földön.” 
 
Mt. 28,19. – „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,” 
 
Eféz. 1,19. – „És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő 
hatalma erejének ama munkája szerint,” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el 1Móz. 3,1. versét. A Sátán létezik, de a hatalma valójában abban ál, hogy képes 
becsapni minket. Mire próbálta rávenni Évát a kígyó (az ördög), mit kérdőjelezzen meg? 
Isten Igéjét. (Valóban azt mondta Isten?) 

 
2. Olvasd el 1Móz. 3,1. versét. Mit gondolsz, miért csaláshoz folyamodott a Sátán? Erővel 

nem tudta őket engedetlenségre kényszeríteni. Be kellett csapnia őket ahhoz, hogy 
feladják a hatalmukat. 

 
3. Olvasd el 1Móz. 1,26., 28. versét. Ki adta az embernek ezt a hatalmat? Isten. 
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4. Olvasd el Zsolt. 8,4-8. versét. Hogyan teremtette Isten az embert? Uralommal az Ő 
(Isten) keze munkái felett. 

 
5. Olvasd el 2Kor. 4,4. Mit jelez ez a igevers, mi történt? Sátán elbitorolta az ember 

hatalmát, és isten lett ebben a világban (ebben rendszerben vagy korszakban). 
 
6. Olvasd el Mt. 4,8-9. versét. Megerősítik ezek a versek ezt a pontot? Igen. 
 
7. Olvasd el Mt. 28,18. versét. Jézus halála és feltámadása után kié minden hatalom 

mennyen és földön? Jézusé. 
 
8. Olvasd el Mt. 28,18-19. versét. Ennek a versnek az alapján kikre bízatott a hatalom? A 

hívőkre. 
 
9. Olvasd el Ef. 1,19. versét. Isten hatalmának felséges nagysága kik iránt van? Azok iránt, 

akik hisznek. 
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Második szint 7. Lecke 

A GYÓGYULÁS A KIENGESZTELÉS RÉSZE 
Írta: Andrew Wommack 

 
A mai leckénk a gyógyulásról szól, és arról, miként része ez annak, amit Jézus már 

megszerzett a számunkra. Márk 2. fejezetében, és Lukács 5. fejezetében Jézus egy házban 
tanított, amely oly zsúfolt volt, hogy egy béna embert a tetőn át engedtek le a barátai Jézus 
lába elé, és Jézus csodálatosan meggyógyította őt. A Mt. 8,14-16. versében miután Jézus 
meggyógyította az embereket, a Biblia azt mondja: „mikor Jézus Péter házába ment, látta, 
hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, 
az pedig felkelt, és szolgált neki. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig 
szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított,” A 17. vers 
megmagyarázza a történések okát: „hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: 
„Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.” Ebben az esetben Jézus sok 
embert meggyógyított, és ez az igerész kifejezetten az Ézsaiás 53,3-5. verseire hivatkozik és 
azt idézi: „Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, [ez Jézus Krisztusra vonatkozó prófécia] 
fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk 
vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, 
hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt 
törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk 
meg.” (zárójel tőlem). 

 
Ezek erőteljes szakaszai a Bibliának. Vannak, akik azzal érvelnek: „Álljunk meg egy 

pillanatra: ez szellemi értelemben szól.” Az a gyülekezet, ahol felnövekedtem, nem hitt a test 
fizikai gyógyulásában. Ők az ilyen igeverseket spiritualizálták – azt mondták, hogy érzelmileg 
sérültünk, és amikor átadjuk az életünket az Úrnak, meggyógyít minket. De ha összetesszük 
ezt az igeszakaszt az előbbi igeszakasszal, örökre vége a fenti versek ilyen értelmezésének. 
Igaz, hogy Jézus meggyógyít érzelmileg és sok más tekintetben, de ezek az igeversek a test 
fizikai gyógyulásáról beszélnek. Láthatod ezt, mivel a Mt. 8,17. versében az áll, hogy ezek a 
gyógyulások, melyek megtörténtek, az imént olvasott, Ézsaiás által elmondott prófécia 
beteljesülései voltak: „az ő sebei árán gyógyultunk meg.” Ez a prófécia azt mondja, ez volt a 
beteljesülése annak, hogy Ő Maga viselte betegségeinket és fájdalmainkat hordozta. Ez az 
igeszakasz fizikai betegségekről és fájdalmakról szól. Jézus fizikailag gyógyította meg az 
embereket, hogy betöltse azt az igét, mely szerint az Ő sebei árán gyógyultunk meg. 

 
A Biblia így folytatja az 1Pt. 2,24. versében.: „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, 

hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok 
meg.” Ez a kijelentés múlt időben van. Jézus eljött, és annak részeként, amit tett, 
meggyógyította a fizikai testedet. Nem akarom alábbértékelni a tényt, miszerint Ő azért is jött, 
hogy megbocsássa a bűneinket. Ez fontos, mert a bűnbocsánat olyan, mint egy ajtó, bejárat 
minden máshoz. Jézus nem csak azért jött, hogy megbocsássa a bűneinket. Azért is jött, hogy 
meggyógyítsa a testünket. A görög nyelvben az üdvösség szó a sozo, egy átfogó kifejezés, 
mely sok különféle dologra vonatkozik. De ha kikeresed a szótárban, a jelentései között ott 
van a „gyógyult” is. A Jak. 5,14. kijelenti: „Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a 
gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből 
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fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt”. A „megszabadítja” szó a görögben a sozo, és 
arról szól, hogy a betegek fizikailag meggyógyulnak a testükben. Ugyanezt a szót  fordítják a 
bűnök megbocsátásnak több száz esetben a Bibliában, és fordítják gyógyulásnak is. 

 
Amikor Jézus elküldte a tanítványait a Mt. 10. fejezetében, azt a parancsot adta nekik, 

hogy betegeket gyógyítsanak, leprásokat tisztítsanak, halottakat támasszanak, ördögöket 
űzzenek és hirdessék az evangéliumot. Ugyanabban a mondatban, amikor azt mondta, hogy 
hirdessék az evangéliumot, azt is meghagyta, hogy betegeket gyógyítsanak, leprásokat 
tisztítsanak, és ördögöket űzzenek. A gyógyulás épp annyira része annak, amiért Jézus eljött, 
hogy elvégezze az életedben, mint a bűnbocsánat. 

 
Ugyanúgy, ahogy sosem gondolnád, hogy az Úr azt akarja, kövess el bűnt ahhoz, hogy 

megtanítson valamire a bűn által, sosem akarná, hogy betegségben élj. Nem Isten a betegség 
szerzője az életedben. Néha azt mondják az emberek: „Nos, ez a betegség valójában áldás 
Istentől, mert Hozzá fordított engem.” Az igaz, hogy válságos helyzetekben az emberek Isten 
felé fordulnak, de Ő senkire sem küld betegséget tanítási céllal. Épp úgy nem tenné ezt, ahogy 
nem helyezne rád bűnt. Megtanulnál valamit, ha elkezdenél bűnben élni? Ha házasságtörő, 
homoszexuális életet élnél, és valami betegség érne, megtanulnád, hogy ez az életmód rossz? 
Természetesen megtanulnád, de Isten nem okozza, hogy ilyen életmódot folytass. Ő nem 
helyez bűnt az életedbe, mégis megtanulhatsz vétkezni. Falba verheted a fejed, és 
megtanulhatod, hogy nem kéne ezt tenni, de ezt megtanulhatod akkor is, ha nem vered 
fizikailag a falba fejed. Nem kell mindent kemény csapások árán megtanulnod. Isten nem 
helyez betegséget az életedbe, hogy alázatossá tegyen, és megtanítson valamire. Jézus 
meghalt azért, hogy bocsánatot nyerj a bűneidre, és ugyanúgy azért, hogy meggyógyítson a 
betegségeidből. Elhordozta a bűneidet a Saját testében, és sebei által meggyógyultál. 

 
Isten természetfeletti isteni gyógyítása elérhető mindannyiunk számára, mint a 

kiengesztelés része, amelyért Jézus meghalt. Ha nem veszed át a gyógyulásodat, Isten nem 
haragszik rád. Nem kell meggyógyulnod azért, hogy szeresd Istent. Szeretheted Istent teljes 
szívedből, miközben nem hiszel a gyógyulásban, és úgy is a mennybe jutsz. Tény, hogy 
valószínűleg hamarabb jutsz oda, mert nem tudod, hogyan járhatsz egészségben. De tudod 
mit? – ez elérhető a számodra. Jézus meghalt azért, hogy elérhető legyen. Isten azt akarja, 
hogy egészséges legyél. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Mt. 8,16-17 versét. Hány embert gyógyított meg Jézus? ___________________ 
 
2. Olvasd el Ézs. 53,3-5. Milyen típusú gyógyításról szólnak ezek a versek? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Mt. 8,17. versét. Mi történt a betegségeinkkel és fájdalmainkkal? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el 1Pt. 2,24. versét. Mit mond ez a vers, melyik két dolgot tette értünk Jézus? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Jak. 5,14-15. versét. A 15. versben a „megszabadítja” szó görög megfelelője 

sozo, melyet úgy is fordítanak, hogy „megment, megvéd, meggyógyít, megtart, egésznek 
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lenni.” Ugyanezt a szót használja a Biblia az „üdvösség” kifejezésére. Ezeknek a 
verseknek az alapján és az üdvösség görög meghatározása alapján mit foglal magában az 
üdvösség? _______________________________________________________________ 

 
6. Olvasd el Mt. 10,7. versét. Amikor Jézus kiküldte a tanítványait, mit mondott nekik, mit 

hirdessenek? _____________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Mt. 10,8. versét. Mit mondott nekik Jézus, mit tegyenek? 

________________________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el Márk 16,15. versét. Mit mondott Jézus a tanítványainak, mit tegyenek 

________________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el Mk. 16,16. versét. Azok, akik hisznek az evangéliumnak, mit fognak tenni? 

________________________________________________________________________ 
 
Olvasd el Mk. 16,17. versét. Milyen jelek követik a hívőket? 
________________________________________________________________________ 
 
10. Olvasd el Mk. 16,18. versét. Milyen más jelek követik még a hívőket? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Mt. 8,16-17. – „[16] Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a 
tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, [17] hogy beteljesedjenek az Ézsaiás 
próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.” 
 
Ézs. 53,3-5. – „[3] Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség 
ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. [4] Pedig a mi 
betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten 
csapása sújtotta és kínozta. [5] Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték 
össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 
 
Mt. 8,17. – „…hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő 
vette el, és betegségeinket ő hordozta.” 
 
1Pt. 2,24. – „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, 
az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” 
 
Jak. 5,14-15. – „[14] Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy 
imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. [15] És a hitből fakadó imádság 
megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 
 
Mt. 10,7. – „Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!” 
 
Mt. 10,8. – „Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg 
leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” 
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Mt. 16,15. – „Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek.” 
 
Mk. 16,16. – „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” 
 
Mk. 16,17. – „Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket 
űznek ki, új nyelveken szólnak,” 
 
Mk. 16,18. – „kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre 
teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Mt. 8,16-17 versét. Hány embert gyógyított meg Jézus? Mindenkit, aki Hozzá 
jött. 

 
2. Olvasd el Ézs. 53,3-5. Milyen típusú gyógyításról szólnak ezek a versek? Mindenféle 

gyógyításról (köztük fizikairól is). 
 
3. Olvasd el Mt. 8,17. versét. Mi történt a betegségeinkkel és fájdalmainkkal? Jézus 

elhordozta őket. 
 
4. Olvasd el 1Pt. 2,24. versét. Mit mond ez a vers, melyik két dolgot tette értünk Jézus? 

Meghalt testében a bűneinkkel, és sebeket kapott a gyógyulásunkért. 
 
5. Olvasd el Jak. 5,14-15. versét. A 15. versben a „megszabadítja” szó görög megfelelője 

sozo, melyet úgy is fordítanak, hogy „megment, megvéd, meggyógyít, megtart, egésznek 
lenni.” Ugyanezt a szót használja a Biblia az „üdvösség” kifejezésére. Ezeknek a 
verseknek az alapján és az üdvösség görög meghatározása alapján mit foglal magában az 
üdvösség? Gyógyulást. 

 
6. Olvasd el Mt. 10,7. versét. Amikor Jézus kiküldte a tanítványait, mit mondott nekik, mit 

hirdessenek? Elközelített a mennyek országa. 
 
7. Olvasd el Mt. 10,8. versét. Mit mondott nekik Jézus, mit tegyenek? Betegeket 

gyógyítsanak, halottakat támasszanak fel, és ördögöket űzzenek. 
 
8. Olvasd el Márk 16,15. versét. Mit mondott Jézus a tanítványainak, mit tegyenek? 

Menjenek el minden néphez, és hirdessék az evangéliumot mindenkinek. 
 
9. Olvasd el Mk. 16,16. versét. Azok, akik hisznek az evangéliumnak, mit fognak tenni? 

Hisznek és megkeresztelkednek. 
 
Olvasd el Mk. 16,17. versét. Milyen jelek követik a hívőket? Ördögöket űznek, és új 
nyelveken szólnak. 
 
10. Olvasd el Mk. 16,18. versét. Milyen más jelek követik még a hívőket? Betegekre vetik 

kezüket, és azok meggyógyulnak. 



90 

 
 
 

Második szint 8. Lecke 

A GYÓGYULÁS AKADÁLYAI 
Írta: Andrew Wommack 

 
Előző leckénkben arról a tényről beszéltem, hogy Isten meg fog gyógyítani, és hogy a 

gyógyítás a kiengesztelés része. Sokat lehetne mondani még erről, mert még ha el is fogadod, 
és látod is a Bibliában ennek igazságát, számos kérdést vetődik fel, mint például „Ha Isten 
meggyógyít minket, miért nem gyógyul meg mindenki?” Ennek sok oka lehet, és én csak épp 
hogy érintem a felületét azoknak a dolgoknak, amelyeket ismerek. Nagyon sok tudnivaló van, 
melyekbe itt most nincs idő belemenni, de ha Isten akarata a gyógyulásunk, legalább részben 
szeretném elmondani, miért nem gyógyulnak meg emberek. Az egyik ok a tudatlanság. Nem 
működtethetsz valamit, amit nem ismersz, vagy nem értesz, és az én életemben ez 
természetesen igaznak bizonyult. 

 
Abban tanítottak hinni, hogy Isten akarata önműködően végbemegy, és nekem nincs 

beleszólásom vagy hatalmam, hogy így vagy úgy legyen. Tehát a tudatlanságom miatt számos 
dolog történt. Amikor tizenkét éves voltam, meghalt az édesapám, és még két vagy három 
ember halt meg a jelenlétemben, mire huszonegy éves lettem. Imádkoztam mindegyikért, 
hogy gyógyuljanak meg, de nem láttam, hogy a gyógyulás bekövetkezik, nem azért, mert az 
nem Isten akarata volt, hanem mert részemről tudatlan voltam. A tudatlanság oka lehet annak, 
miért történnek meg dolgok, de nem a kifogása. Olyan ez, mint a gravitáció törvénye; 
mondhatja valaki: „Nos, nem tudtam, hogy ha lelépek egy tízemeletes épület tetejéről, akkor 
meg fogok halni.” Nem kell kipróbálnod valamit ahhoz, hogy teljes hatásában megismerj egy 
számodra ártalmas törvény. Az emberek tudatlanok Isten néhány törvényével kapcsolatban. 
Nem tudják, hogy Isten gyógyulási rendszere hogyan működik, így a tudatlanság sok ember 
életébe kerül. 

 
Egy másik dolog, amely megakadályozhat minket a gyógyulásunk átvételében, a bűn. 

Alaposan felbőszíted az embereket, amikor ezt mondod, mert úgy értelmezik az állításod, 
hogy minden betegség bűn következménye a mi részünkről, ami nem igaz. Nem ezt mondom. 
A Jn. 9. fejezetében van egy példa, ahol Jézus kijött a templomból, és a tanítványai 
megmutattak neki ott egy embert, aki vakon született. A tanítványok azt kérdezték a 2. 
versben: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Más szavakkal, 
megpróbálták közvetlenül összefüggésbe hozni az ember betegségét a bűnnel, amikor 
rákérdeztek, hogy az ő bűne vagy a szüleié okozta-e a vakságát. Jézus azt felelte, hogy 
egyikük bűne sem. Ezzel nem azt mondta, hogy sem a szülők, sem a fiú soha nem vétkezett, 
hanem hogy nem az ő bűnük okozta közvetlenül a vakságot. Valótlan azt állítani, hogy 
minden betegség bűnnel van összefüggésben, de azt is valótlan mondani, hogy a bűn nem az 
egyik tényezője a betegségnek. 

 
A Jn. 5. fejezetében van egy eset, amikor Jézus Bethesda tavánál járt, és természetfeletti 

módon meggyógyított egy embert. Nagy sokaság volt ott a parton, de csak egyetlen ember 
gyógyult meg. Később a fejezet során megtudjuk, hogy az ember nem tudta, ki gyógyította 
meg, amikor a zsidók megkérdezték tőle a 12. versben: „Ki az az ember, aki azt mondta 
neked: Vedd fel és járj!?” A 13-14. vers így folytatódik: „De a meggyógyított ember nem 
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tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után 
találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: „Íme, meggyógyultál, többé ne 
vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” Jézus itt azt mondta, hogy a bűn 
következménye rosszabb lehet, mint a bénasága. A betegséget a bűn következményeként 
jelölte meg. Ugyanakkor azt is mondta a Jn. 9. fejezetében, hogy nem valaki bűnének a 
következménye az, ha egy ember vakon születik. 

 
Néhány dolog történhet természetes okból, de vannak esetek, amikor a betegség, fogyaték, 

vagy más probléma közvetlenül a bűn következménye lehet. Még az ilyen esetek sem jelentik 
azt, hogy Isten az, Aki ezeket a dolgokat teszi velünk. Vegyünk például egy olyan személyt, 
aki homoszexuális életmódot folytat, ami a természetes rend elferdítése. Az emberi test nem 
úgy teremtetett, hogy ilyen módon éljen. A szexuális érintkezéssel terjedő betegség ebből az 
életmódból ered. Nem Isten a szerzője ezeknek a betegségeknek – ez a természet lázadása, 
mivel nem ilyen életmódra van berendezve. Ha például egészségtelen ételeket eszel, a tested 
betegséggel fog válaszolni, és nem Isten teszi ezt veled. Vannak természeti törvények, 
természetes tényezők. Tehát igaz, hogy a bűn lehet az egyik oka annak, amiért az emberek 
nem gyógyulnak meg. 

 
Ha van olyan bűn az életedben, amelyről tudsz, és hiszel Isten gyógyításában, abba kell 

hagynod a bűnös tevékenységet, mert azon keresztül közvetlen bejárást engedsz magadhoz a 
Sátánnak, ami meggátol abban, hogy átvedd, amit Isten akar tenni az életedben. A Róma 6,16. 
azt mondja: „Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, 
akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a 
halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?” Itt nem arról van szó, hogy a Sátán 
válik gazdáddá olyan értelemben, hogy elveszíted az üdvösséged és pokolra jutsz, hanem arra 
utal, hogy akár keresztény vagy, akár nem, – bejárást engedsz a Sátánnak az életedbe. A Jn. 
10,10. kijelenti, hogy a tolvaj nem másért jön, csak hogy lopjon, öljön, és pusztítson. De Jézus 
azért jött, hogy életet adjon neked. Tehát van neked Jézus, aki megpróbál életet és egészséget 
hozni a számodra, de ugyanakkor a Sátán is ott van, aki megpróbál beteggé tenni. Ha a bűn 
által behódolsz a Sátánnak, felhatalmazod őt, és lehetőséget adsz a számára az életedben. 
Imádkozhatsz Istenhez gyógyulásért, amennyit csak akarsz, ha közben a cselekedeteid 
megengedik az ördögnek, hogy jöjjön, és betegséget hozzon. Ha tehát bűnben élsz, abba kell 
azt hagynod. 

 
Hozzá kell tennem, lehetsz annyira önkritikus, hogy azt mondod: „Nos, én mindig 

kevesebb vagyok annál, ami kellene”, és eljutsz addig a pontig, ahol, bár hiszed, hogy Isten 
gyógyíthat, azt gondolod, hogy nem fogja tenni, mert nem érdemled meg. Természetesen ez is 
rossz. Egyikünket sem azért gyógyít meg Isten, mert megérdemeljük. Eddig még soha senki 
nem rendelkezett azzal a képességgel, hogy Istennek besegítsen, tehát nem szükséges, hogy 
elősegítsd Isten tevékenységét az életedben a saját teljesítményed, saját szentséged által. 
Ennek azon kell alapulnia, amit Jézus tett érted, és a Benne való hiteden. Ugyanakkor nem 
hagyhatod figyelmen kívül saját magatartásod, és hódolhatsz be az ördögnek anélkül, hogy ez 
ne akadályozna. Látni fogod, hogy a gyógyítási munka sokkal könnyebb, sokkal jobb az 
életedben, ha megtérsz, és felhagysz minden olyan cselekedettel, ami a Sátánnak bejárást ad 
az életedbe. 

 
A másik tényező, amely a gyógyulást érinti, hogy egyesek nem számolnak mások negatív 

hozzáállásával és hitetlenségével, mely hatással lehet rád. Az egyik klasszikus példáját ennek 
a Mk. 6. fejezetében találjuk, ahol Jézus a szülőfalujában volt, és az emberek nem fogadták el 
kilétét, mert ismerték gyermekkora óta. Ismerték atyját és anyját, fivéreit és nővéreit, és nem 
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adták meg neki azt a tiszteletet, amit másoktól megkapott. Ellenségesek voltak Vele, és 
bírálták. Mk. 6,4-6. versében az áll: „Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a 
rokonai között és a saját házában.” Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, 
hogy néhány beteget - kezét rájuk téve - meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön.” Ez 
nem azt jelenti, hogy Jézus nem tett semmi csodát, hanem hogy nem tudott tenni. Itt van 
Jézus, az Isten Fia, Aki emberként eljött a földre, Aki teljes volt hittel. És biztos, hogy nem 
volt semmilyen bűn az életében. Mégis korlátozva volt abban, amit tehetett volna másokért 
amazok hitetlensége miatt. Tegyük ezt össze Mt. 13,18. versével, amelyben az áll: „Nem is 
tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.”, és látni fogjuk, hogy Jézus, aki nem volt korlátozva 
Önmagában, és biztos, hogy nem volt bűn az életében, amelyen Sátán bejárást találhatott 
Nála, mégis korlátozva volt abban, amit tehetett volna, a körülötte lévő emberek miatt. 

 
Nagyon fontos megérteni, amit mondok: Isten akarata, hogy mindenki mindig 

meggyógyuljon. Ha hiszel ebben, lehetséges, hogy elköveted azt a hibát, hogy bemész egy 
kórházba, és megpróbálod kiüríteni minden beteg ember meggyógyításával, mivel hiszed, 
hogy Isten akarata az, hogy meggyógyuljanak. Valóban az Isten akarata, hogy 
meggyógyuljanak, de Isten nem fog tenni semmit saját akaratuk ellen. Tiszteletben tartja a 
jogukat a betegségre, és a jogukat arra, hogy ne gyógyuljanak meg. Senki sem kényszerítheti 
őket a gyógyulásra – és nem gyógyulhatnak meg valaki más hite által. Valaki hite segíthet 
nekik a küzdelemben, de senki sem hihet helyettük. Megtolhatsz egy autót, ha üresbe van 
kapcsolva, de nem tudod megtolni, ha sebességbe, vagy hátramenetbe van kapcsolva. Ezért 
nem üríthetsz ki egy kórházat, vagy nem fogsz látni a gyülekezetben mindenkit 
meggyógyulni, az együttműködésük nélkül. 

 
Sok mindent mondhatnánk még erről. Amikor Jézus meggyógyította az embereket, sőt 

feltámasztotta a halottakat, odament valakihez, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” Azt mondta egy 
anyának, hogy ne sírjon, és feltámasztotta a fiát a halálból. Máskor valaki hitét kell használni. 
Hitre van szükség a mi részünkről, de olyan sok más dolgot foglal magába a gyógyulás! Ma 
csak néhányat említettem itt, melyek remélhetőleg segítenek neked, de az egyik legfőbb 
dolog, amit meg kell értened ezekből, hogy Isten hűséges. Az Ő akarata számodra az, hogy 
meggyógyulj, de meg kell tanulnod, hogyan működj együtt Vele. Nem tudja megtenni érted; 
általad kell megtennie. A gyógyulás a te bensődből fog fakadni. 

 
Imádkozom, hogy ezek a dolgok segítsenek neked, és kezdd el átadni magad, engedni 

Isten erejét átáramlani rajtad, és a Tőle kapott természetfeletti egészségben járni. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Mt. 8,17. versét. Mit tett Jézus, hogy megszerezze számunkra a gyógyulást? 
_____________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el Hós. 4,6. versét. Vannak, akik nem gyógyulnak meg A. tudatlanság (az ismeret 

hiánya) miatt, B. mert nem járnak gyülekezetbe, C. nem elég jók. 
_____________________________________________________________________ 

 
3. Olvasd el Jn. 9,1-3. versét. Mit gondoltak a tanítványok, mi okozta annak az embernek a 

vakságát? _____________________________________________________________ 
Helyes volt az indoklásuk? _______________________________________________ 
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4. Olvasd el Jn. 5,14. versét. A bűn megnyitja az ajtót a betegségnek, de nem mindig. A 
betegség mellett mit okozhat még a bűn az ember életében? _______________________ 

 
5. Olvasd el Róm. 5,12-14. versét. Ha a bűn nem mindig okoz betegséget, mi lehet a 

betegség másik valószínű oka? ______________________________________________ 
 
6. Olvasd el ApCsel. 10,38. versét. Az Ap Csel. 10,38. verse alapján mi okozhatja a 

betegséget? ______________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Mt. 13,58. versét. Mi akadályozhatja a gyógyulást? ______________________ 
 
8. 8, Olvasd el Jak. 5,15. versét. Mi szabadítja meg a beteget? ________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Mt. 8,17. – „hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő 
vette el, és betegségeinket ő hordozta.” 
 
Hós. 4.6. – „Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. Mivel te megvetetted ezt az ismeretet, 
én is megvetlek: nem leszel papom! Nem törődtél Istened tanításával, én sem törődöm 
fiaiddal.” 
 
Jn. 9,3. – „Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai 
megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így 
válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá 
legyenek rajta Isten cselekedetei.” 
 
Jn. 5,14. – „Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: „Íme, 
meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” 
 
Róm. 5,12-14. – „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, 
úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. [13] Mert a törvényig 
is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. [14] Mégis úrrá lett a halál 
Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe 
az eljövendőnek. 
 
ApCsel. 10,38. – „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő 
szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az 
Isten volt vele.” 
 
Mt. 13,58. – „Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.” 
 
Jak. 5,15. – „És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha 
bűnt követett is el, bocsánatot nyer.” 
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Megoldások 
 

1. Olvasd el Mt. 8,17. versét. Mit tett Jézus, hogy megszerezze számunkra a gyógyulást? 
Elvette erőtlenségünket, és elhordozta betegségeinket. 

 
2. Olvasd el Hóseás 4,6. versét. Vannak, akik nem gyógyulnak meg A. tudatlanság (az 

ismeret hiánya) miatt.  
 
3. Olvasd el Jn. 9,1-3. versét. Mit gondoltak a tanítványok, mi okozta annak az embernek a 

vakságát? Bűn. 
Helyes volt az indoklásuk? Nem. 

 
4. Olvasd el Jn. 5,14. versét. A bűn megnyitja az ajtót a betegségnek, de nem mindig. A 

betegség mellett mit okozhat még a bűn az ember életében? Sok dolog rosszabb, mint a 
betegség, pl. a halál is. (Róm. 6,23.) 

 
5. Olvasd el Róm. 5,12-14. versét. Ha a bűn nem mindig okoz betegséget, mi lehet a 

betegség másik valószínű oka? A bukás (1Móz. 3.). Ádám a bűnbeesésével ráhozta a 
bűnt és a betegséget az emberi fajra. 

 
6. Olvasd el ApCsel. 10,38. versét. Az Ap Csel. 10,38. alapján mi okozhatja a betegséget? 

Az ördög elnyomása. 
 
7. Olvasd el Mt. 13,58. versét. Mi akadályozhatja a gyógyulást? Hitetlenség. 
 
8. 8, Olvasd el Jak. 5,15. versét. Mi szabadítja meg a beteget? A hitből való imádság. 
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Második szint 9. Lecke 

MEGBOCSÁTANI MÁSOKNAK 
Írta: Don Krow 

 
Ma a megbocsátás témáját tekintjük át a Mt. 18,21-22. alapján: „Akkor Péter odament 

hozzá [Jézushoz], és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, 
hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, 
hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” (zárójel tőlem). Azt hiszem, Péter azt 
gondolta, ő rendkívül nagylelkű, ha megkérdezi Jézustól, hányszor kell megbocsátania 
valakinek, aki vétkezett ellene. „Hétszer is egy nap, úgy gondolod?” Jézus azt felelte: „Péter, 
nem hétszer, hanem hetvenhétszer.” Ez 490 alkalom, de nem jelenti azt, hogy 490 alkalom 
után nem kell megbocsátanod. Amit Jézus mondott, lehetetlen számú sértés, amit valaki 
egyetlen napon elszenvedhet. Ő arról beszélt, hogy a megbocsátásnak folytonosnak kell 
lennie, nem szabad megszakadnia. A megbocsátás a keresztény valóságos magatartásának kell 
lennie. Jézus azt mondta a Lk. 23,34. versében: „Jézus pedig így könyörgött: „Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.” És 
István, amikor mártírhalált halt az ApCsel. 7,60 versében így kiáltott fel: „Uram, ne ródd fel 
nekik ezt a bűnt!” Nem mindenki fog bűnbocsánatot kapni, de a keresztény szívének 
hozzáállása mindig a megbocsátás készsége. 

 
Jézus elmondott egy példabeszédet a megbocsátásról, amikor a Mt. 18,23. versében így 

folytatta: „Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani 
szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. 
[Az Élő Biblia (Living Bible) szerint ez kb. tízmillió dollárnak felel meg] Mivel a szolgának 
nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és 
mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy 
türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.” (Zárójel tőlem.) A helyzet a következő: 
Van egy ember, aki valójában tízmillió dollárral tartozik a gazdájának. Nincs mód rá, hogy 
visszafizesse – tudja, hogy képtelen rá, és a gazdája is tudja. Azokban az időkben nem 
számíthatott bankcsődre, mint manapság, hanem rabszolgává kellett lennie. Börtönbe zárták, 
amíg vissza nem fizetett mindent, és ha ez nem történt meg, börtönben maradt egész életében. 
Ez az ember egyetlen dolgot tehetett. Térdre borult, és kegyelemért könyörgött: „Uram, légy 
türelemmel hozzám! Kérlek, könyörgöm! Visszafizetek mindent! Csak légy türelemmel!” 
Figyeld meg mi történt a 27. versben. Itt az áll, hogy az úr megszánta a szolgát, és elengedte 
az adósságát. 
 

Olyan adósságunk van, amit nem tudunk megfizetni. A Biblia azt mondja, hogy a bűn 
zsoldja a halál (Róm. 6,23.) – örök elválasztottság Istentől – a világ összes ezüstje és aranya 
sem válthat meg minket. Ekkor Isten, az Ő irgalmasságában és kegyelmében elküldte Fiát, 
Jézus Krisztust a földre, hogy kifizesse azt az adósságot, amit mi nem tudtunk kifizetni. Isten 
az Ő irgalmasságában és kegyelmességében ránk nézett, és azt mondta: „Elengedem az 
adósságodat.” 

 
Ennek az embernek, akinek az imént engedtek el tízmillió dollár adósságot, volt egy 

szolgatársa, aki húsz dollárnak megfelelő összeggel tartozott neki. Amikor rátalált, így szólt 
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hozzá: „Épp az imént engedtek el nekem tízmillió dollár adósságot. Ugyan mi az a húsz dollár 
nekem! Azt akarom, hogy olyan szabad légy, mint én! Felejtsd el! El van rendezve, mert 
nekem is most engedtek tízmilliót!” Ennek kellett volna történnie, de nem ez történt. Olvassuk 
tovább, mi történt valójában a 28-31. versben: „Amikor azonban eltávozott az a szolga, 
összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni 
kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és 
így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, 
hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai 
látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami 
történt.” A szolga börtönbe vettette szolgatársát húsz dollárért, miután neki tízmilliót 
engedtek el! El tudod ezt képzelni? 

 
A 32-34. vers így szól: „Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, 

elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is 
megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant 
ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást.” Ezt az embert 
azért vetették börtönbe, mert könyörtelenül bánt a szolgatársával, és ezzel eljátszotta saját 
eredeti bűnbocsánatát. Jézus azt mondja a 35. versben: „Így tesz majd az én mennyei Atyám is 
veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.” Nem bolondság-e, 
hogy amikor nekünk megbocsáttatik minden bűnünk, melyeknek zsoldja halál és örök 
elválasztottság Istentől – akkor mi elutasítjuk a megbocsátást másoknak? Könyörgünk 
Istenhez, hogy „Bocsáss meg nekem, és könyörülj rajtam Jézus Krisztus által”, bűnbocsánatot 
kapunk, majd ezután elutasítjuk, hogy megbocsássunk másnak egy kis dologért, amit mi 
nagynak gondolunk – miután mi bűnbocsánatot kaptunk minden tettünkért. Isten azt mondja, 
hogy ez gonoszság. 

 
Korábban egy gyülekezet pásztora voltam, ahová járt egy fiatal nő, aki képes volt a jövőbe 

látni. Egy napon odajött hozzám, és így szólt: „Vajon a Szent Szellem az, Aki elmondja 
nekem, mik fognak következni és mutatja meg nekem a jövőt? Tudom, mikor fognak 
meghalni emberek, hogy mikor fog valaki autóbalesetet szenvedni, és ilyen dolgokat.” Azt 
feleltem neki: „Nem fog tetszeni a válaszom, de nem hiszem, hogy a Szent Szellem az. Úgy 
gondolom, hogy ez a jövendőmondás szelleme, ugyanaz a szellem, amelyik Pál apostolt 
kísérte az ApCsel. 16. fejezetében. Az apostol végül megdorgálta, és megparancsolta neki, 
hogy hagyja el azt a lányt, miután a lány elvesztette jövendőmondó képességét.” Ezután azt 
mondtam, hogy én nem vagyok Isten, és arra kértem: „Álljunk most együtt Jézus elé, és 
szólítsuk meg: Uram, mi az, ami dolgokat mond nekem, és ismereteket közöl, és szólt már 
hozzám azelőtt is, hogy megtértem? A Szent Szellem, vagy valami más?” A lány egy napon 
újra odajött hozzám, és így szólt: „Beszéltem az Úrral ezekről, és azt hiszem, hogy rendben 
van.” Azt feleltem: „Amit az Úr mond, az rendben van – nem én vagyok a Nagy Pásztor.” 

 
Ez 1986 elején történt, és tudod, milyen esemény volt 1986-ban? Ekkor történt a 

Challenger űrhajó katasztrófája, melyben nyolc ember vesztette az életét. Az egyikük egy 
tanárnő volt. Miközben a fent említett fiatal hölgy a televíziót nézte, látta a tanárnőt, aki azt 
mondta: „Holnap felszállok a Challengerre”, és beszélt erről. A szellem így szólt a hölgyhöz: 
„Meg fog halni, meg fog halni.” Másnap, miután a Challengert felbocsátották, az űrhajó 
felrobbant az egész világ szeme láttára, és a legénység meghalt. A fiatal hölgy visszajött 
hozzám, és azt mondta: „Don testvér, azt hiszem, ami beszél hozzám, és ismereteket közöl, 
nem a Szent Szellem. Imádkoznál értem?” A következő istentiszteleten, miután mindenki 
elment, kézen fogtam, és így szóltam: „Te jövendőmondásnak a tisztátalan szelleme, menj ki 
belőle!” Semmi sem történt. Jézus tanítványai egyszer megpróbáltak kiűzni egy tisztátalan 
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szellemet egy fiúból, és nem sikerült nekik. Jézus azt mondta: „Hozzátok ide a fiút!” Tehát 
így szóltam: „Uram, azt hittem, tudom, mi történik itt, de odaviszem ezt a hölgyet Hozzád. 
Mutasd meg, mi van vele!” A feleségem velünk imádkozott, és Isten az ismeret beszédét adta 
neki. Azt mondta: „Az anyjával van valami problémája.” Azt mondtam az asszonynak: 
„Megbocsátasz az édesanyádnak?” Amint ezt kimondtam, egy hang sikított fel benne: „NEM! 
Eldobott engem!” Akkor azt mondtam: „Megkötözlek, te tisztátalan szellem!”, és 
megkérdeztem az asszonyt újra, megbocsát-e az anyjának. Képes volt meghozni a döntést, 
hogy megbocsát, és ekkor megszabadult. 

 
Ahogy Jézus mondta a Mt. 18. példázatában, én is azt mondom, hogy ha nem bocsátunk 

meg szívünkből miután nekünk oly hatalmas adósságot engedett el Mennyei Atyánk, át 
leszünk adva a hóhéroknak. Mik a hóhérok? Sokféle dolog lehet – démoni erők, elnyomás, 
betegség, depresszió és más egyebek. Mindennek a gyökere a megbocsátás. Ha nem 
bocsátunk meg, miután mi megbocsátást nyertünk, belépést engedünk a Sátánnak az 
életünkbe. A Biblia azt mondja, meg kell hoznunk a döntést, hogy megbocsátunk. Az Úr 
imájában (Mt. 6,9-11.) Jézus azt mondta: bocsáss meg nekünk, miképpen mi is 
megbocsátunk. 

 
A Mk. 11,25-26. versében az áll, hogy amikor imádkozunk, és valaki ellen panasz van 

bennünk, előbb bocsássunk meg. Mit jelent ez? Meddig maradhat a megbocsátatlanság a 
szívünkben? Csak amíg rá nem késztet minket, hogy az Úr elé menjünk, és imádkozzunk. Ha 
a legkisebb megbocsátatlanság van a szívünkben valakivel szemben, ki kell azt vetnünk, és 
azt kell mondanunk: „Istenem, ma kivetem a szívemből a megbocsátatlanságot. Megbocsátok. 
Meghozom ezt a döntést, mert Te oly hatalmas adósságot engedtél el nekem.” 

 
Uram, imádkozom bárkiért, aki olvassa ezt a leckét, és megbocsátatlanság van az életében, 

hogy hozza meg a döntést ebben a percben, és engedje el azt az embert, bocsásson meg neki 
akár él, akár meghalt. Imádkozom, hogy így legyen, és gyógyuljon be az a seb a Te hatalmad 
és kegyelmed által, Uram. Köszönöm Neked Jézus nevében. Ámen. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Mt. 18,21. versét. Mit gondolt Péter, hányszor kell megbocsátania? 
________________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el Mt. 18,22. versét. Mit mondott Jézus, hányszor kell megbocsátanunk? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Mt. 18,23-24. versét. Mennyi pénzzel tartozott ez a szolga az urának? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Mt. 18,25. versét. Mivel ez a szolga nem számíthatott bankcsődre, mi történt? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Mt. 18,26. versét. Mi volt a szolga kérése? _____________________________ 
 
6.  Vissza tudta volna fizetni az adósságot? _______________________________________ 
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7. Olvasd el Mt. 18,27. versét. Milyen magatartást tanúsított a gazda a szolgája iránt? 
_______________________________________________________________________ 

 
8. Milyen magatartást tanúsít Isten irántunk és az adósságunk (bűneink) iránt? 

_______________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el Mt. 18,28. versét. Annak a szolgának, akinek elengedték az adósságát, volt egy 

szolgatársa, aki mennyivel tartozott neki? ______________________________________ 
 
10. Olvasd el Mt. 18,28. versét. Mi volt ennek a szolgának a magatartása a szolgatársa felé? 

________________________________________________________________________ 
 
11. Olvasd el Mt. 18,29-30. versét. Mit tett ez a szolga a szolgatársával? 

________________________________________________________________________ 
 
12. Olvasd el Mt. 18,31-33. versét. Hogyan nevezte az úr a megbocsátást elutasító szolgát? 

________________________________________________________________________ 
 
13. Olvasd el Mt. 18,33. versét. Mit mondott az úr a szolgájának, mit kellett volna tennie? 

________________________________________________________________________ 
 
14. Olvasd el Mt. 18,34. versét. Amikor az úr megtudta, mi történt, hogyan hatott ez az 

érzelmeire? ______________________________________________________________ 
 
15. Olvasd el Mt. 18,34. versét. Eljátszotta ez a megbocsátást megtagadó szolga a tettével 

(vagy döntésével) azt a megbocsátást, amit eredetileg ő megkapott? _________________ 
 
16. Olvasd el Mt. 18,35. versét. Mi ennek a példázatnak a mondanivalója? 

_______________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Mt. 18,21. – „Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet 
ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” 
 
Mt. 18,22. – „Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 
hetvenszer hétszer is.” 
 
Mt. 18,23-24. – „[23] Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart 
tartani szolgáival. [24] Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal 
volt adósa.” 
 
Mt. 18,25. – „Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és 
feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen.” 
 
Mt. 18,26. – „A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és 
mindent megfizetek neked.” 
 
Mt. 18,27. – „Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.” 
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Mt. 18,28. – „Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, 
aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd 
meg, amivel tartozol!” 
 
Mt. 18,29-30. – „[29] Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel 
hozzám, és mindent megfizetek neked. [30] De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe 
vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.” 
 
Mt. 18,31-33. – „[31] Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. 
Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. [32] Akkor magához hívatta őt ura, és 
így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. 
[33] Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is 
megkönyörültem rajtad? 
 
Mt. 18,34. – „Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti 
neki az egész tartozást.” 
 
Mt. 18,35. – „Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem 
bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Mt. 18,21. versét. Mit gondolt Péter, hányszor kell megbocsátania? Hétszer. 
 
2. Olvasd el Mt. 18,22. versét. Mit mondott Jézus, hányszor kell megbocsátanunk? 

Négyszázkilencvenszer (vagy végtelenül, folytonosan). 
 
3. Olvasd el Mt. 18,23-24. versét. Mennyi pénzzel tartozott ez a szolga az urának? Tízezer 

tálentummal, vagy tízmillió dollárral (olyan összeggel, amit valószínűleg sosem 
tudott volna megadni). 

 
4. Olvasd el Mt. 18,25. versét. Mivel ez a szolga nem számíthatott bankcsődre, mi történt? 

Ő, a felesége, a gyermekei, és mindene, amije volt, árverésre került a 
rabszolgapiacon, hogy kifizethesse az adósságát. 

 
5. Olvasd el Mt. 18,26. versét. Mi volt a szolga kérése? Hogy az ura legyen hozzá 

türelemmel, és vissza fog fizetni mindent.  
Vissza tudta volna fizetni az adósságot? Valószínűleg nem. 

 
6. Olvasd el Mt. 18,27. versét. Milyen magatartást tanúsított a gazda a szolgája iránt? 

Szánalmat és megbocsátást.  
Milyen magatartást tanúsít Isten irántunk és az adósságunk (bűneink) iránt? Szánalmat és 
megbocsátást. 

 
7. Olvasd el Mt. 18,28. versét. Annak a szolgának, akinek elengedték az adósságát, volt egy 

szolgatársa, aki mennyivel tartozott neki? Száz dénárral (egy napi munkabérrel). 
 
8. Olvasd el Mt. 18,28. versét. Mi volt ennek a szolgának a magatartása a szolgatársa felé? 

Türelmetlenség, erőszakosság, és megbocsátatlanság. 
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9. Olvasd el Mt. 18,29-30. versét. Mit tett ez a szolga a szolgatársával? Börtönbe vettette, 
amíg megfizeti csekély adósságát. 

 
10. Olvasd el Mt. 18,31-33. versét. Hogyan nevezte az úr a megbocsátást elutasító szolgát? 

Gonosz szolga. 
 
11. Olvasd el Mt. 18,33. versét. Mit mondott az úr a szolgájának, mit kellett volna tennie? 

Neki is meg kellett volna könyörülnie a szolgatársán, ahogy az ő ura megkönyörült 
rajta. El kellett volna engednie őt, és megbocsátani neki. 

 
12. Olvasd el Mt. 18,34. versét. Amikor az úr megtudta, mi történt, hogyan hatott ez az 

érzelmeire? Dühös lett. 
 
13. Olvasd el Mt. 18,34. versét. Eljátszotta ez a megbocsátást megtagadó szolga a tettével 

(vagy döntésével) azt a megbocsátást, amit eredetileg ő megkapott? Igen. 
 
14. Olvasd el Mt. 18,35. versét. Mi ennek a példázatnak a mondanivalója? „És pontosan ezt 

teszi az Atyám mindazokkal, akik nem bocsátanak meg feltétel nélkül azoknak, akik 
irgalmat kérnek” (Mt. 18,35. Üzenetes Biblia, The Message Bible). 



101 

 
 
 

Második szint 10. Lecke 

HÁZASSÁG (1. Rész) 
Írta: Don Krow 

 
Ma a házasságról fogunk beszélni. Először szeretnék néhány statisztikai adatot mondani: a 

családok 75 százalékának szüksége lenne valamilyen házassági tanácsadásra. Minden 
második házasság válással végződik. A házasságok 50 százalékában az egyik fél hűtlen lesz 
öt éven belül. Még keresztény berkekben is azt mondják, hogy a lelkimunkások 30 százaléka 
helytelen kapcsolatot folytat valakivel a gyülekezetükből. Nekem úgy tűnik, nyilvánvalóan 
nem értettük meg a bibliai alapelvet ott, ahol ezek az adatok megközelítőleg igazak. Most 
áttekintjük a házasság témáját, és megnézzük, mit mond erről Isten – hogyan tudod 
megerősíteni a házassági kapcsolatodat. 
 

Először is azt szeretném mondani: a házasság Isten ötlete volt; Ő tervezte. az 1Móz. 2,18. 
verse azt mondja: „Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok 
hozzáillő segítőtársat.” Az 1Móz. 1,31. így szól: „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, 
igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.” Ne feledd, hogy ez tökéletes teremtés volt. 
Isten eljött, és közösségben volt az emberrel. Csodálatos kapcsolata volt vele. Minden nap 
eljött az alkonyat hűvösében, és együtt volt Ádámmal. Néha azt gondoljuk, hogy ha tökéletes 
kapcsolatunk lenne Istennel, nem lenne szükségünk semmi másra, de ez nem így van. Isten 
így vélekedett az általa teremtett világról az 1Móz. 1,31. versében: „minden, amit alkotott, 
igen jó”. Az első alkalom, amikor Isten azt mondta, hogy „nem jó”, az 1Móz. 2,18. versében 
található: „Nem jó az embernek egyedül lenni.” A házasság tehát Isten ötlete volt, hogy 
betöltse az ember szükségét egy segítőtársat adva mellé, így oldva meg a magányosság 
problémáját, melyet az ember megtapasztalt az életében. A házasság, ha követjük a használati 
utasítását, és úgy odahelyezzük, ahová Isten szánta, akkor boldogságot kell nyújtania, és nem 
nyomorúságot. 

 
Az 1Móz. 2,24. versében az első alkalommal beszél a Biblia igazán sokat a házasságról. 

Így szól: „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy 
testté.” A házasság minden más kapcsolat elhagyása azért, hogy életünk egy másik személyre 
összpontosuljon, mert Isten ezt így tervezte el. Olyan, mint egy hármas-egység. Nem tudom, 
érted-e, mire gondolok, de a házassági kapcsolat, amikor Isten Ádámot és Évát egymásnak 
adta, nem csupán azt jelentette, hogy Ádám kapcsolatban állt Istennel, vagy Éva kapcsolatban 
állt Istennel. Most már Ádám és Éva egységet alkotott, annak az egyetlen célnak az 
érdekében, hogy kapcsolatban legyenek Istennel. A Biblia azt mondja az 1Pt. 3,7. versében: 
„És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, 
adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti 
imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” Az 1Móz. 5,1-2. valóban nagyszerű igeszakasz, így 
szól: „Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten 
hasonlatosságára teremté azt. Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé 
az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének…” (Károli). Figyeld meg, hogy Ádámról 
neveztetett el a felesége Éva, de Isten Ádámot és Évát együtt, mint egységet, Ádámnak 
nevezte. Tehát a házassági kapcsolatban többé nem Isten van és én, vagy Isten és az asszony – 
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hanem én és a feleségem egységben örökösök vagyunk az élet kegyelme szerint, akik arra 
hívattunk el, hogy szolgáljunk Istennek, és egy emberként, egységben járjunk. 

 
Az 1Móz. 2,24. verse, melyet az imént olvastunk, azt mondja, hogy a férfi elhagyja atyját 

és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és egy testté lesznek. A „ragaszkodik” szó jelentése 
magában foglalja, hogy összetapadnak, eggyé lesznek, egy szándékon vannak. Ha gondod van 
a házasságoddal, hadd tegyek fel neked néhány kérdést: Azok a dolgok, amiket teszel, vagy 
ahogy viselkedsz a házastársad felé, amiket mondasz neki, közelebb hoznak-e benneteket 
egymáshoz, mint az egyhez? Okozol-e viszályt vagy elkülönülést? A Biblia parancsa a 
házasságra nézve a ragaszkodás, az összetapadás. Tehát a tetteid építik-e a kapcsolatodat vagy 
szétszakítják? Meg kell vizsgálnod ezeket a kérdéseket. 

 
Az emberek azt gondolják, hogy a szerelem csupán egy érzelem: „Szerettelek téged, de 

elmúlt a szerelmem – már nem szeretlek.” Tegyük fel, hogy egy rosszul működő családból 
jöttél. Amikor megházasodsz, elkötelezed magad arra, hogy az életedet egy másik személynek 
adod; igazán azt szeretnéd, hogy csak a halál válasszon el benneteket. De a rosszul működő 
családodban sohasem láttál szeretetet, sohasem láttad azt kimutatva a családodban, és sosem 
láttad, hogy a szüleid bármilyen meleg érzelmet fejeznének ki egymás iránt. Lehet, hogy a 
házastársad olyan családból jött, ahol kifejezték az érzelmeiket, de te nem tudod, hogyan kell. 
Bár szeretni akarod azt a személyt, aki mellett elkötelezted magad, mivel a családi háttered 
olyan rosszul működött, hogy sosem láttad a szeretetet kimutatni, valószínűleg te sem fogod 
tudni, hogyan kell. Esély van arra, hogy néhány éven belül házassági tanácsadóhoz fogsz 
fordulni, és azt mondod: „Nem jövünk ki egymással. Már nem szeretem őt.” Nos, van egy jó 
hírem a számodra: ha gondjaid vannak a házasságoddal, van valami, ami helyrehozhatja. 

 
Ha veszel egy új hűtőszekrényt, és gondod adódik vele, tudod, hogy el kell olvasnod a 

használati utasítást. Abból megtudod, hogy mi a baj, vagy hívsz egy szerelőt. Van egy 
használati utasítás a házasságodhoz is, hogy helyrehozhasd. Ezt Isten Igéjének hívják, és a 
Biblia elmondja nekünk a Tit. 2,4. versében, hogy a szeretet olyasmi, amit tanítani lehet, 
olyasmi, amit meg lehet tanulni. Ha egy rosszul működő családból jöttél, és nem igazán 
tudod, hogyan szeresd a házastársad – a házasságod szétesik – van egy jó hír. Az 1Jn. 5,3. 
versében az áll: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő 
parancsolatai pedig nem nehezek.” Jézus Krisztus parancsolatai által, aki megmutatta nekünk, 
hogyan szeressünk, hogyan mutassuk ki kedvességünket és nagyvonalúságunkat, és hogyan 
keressük mások javát a házassági kapcsolatunkban, Isten megfordíthatja a helyzetet a 
számodra. 

 
Ez csupán bevezetés volt a házasság témájába. Folytatni fogjuk egy másik leckében, és 

csupán annyit szeretnék mondani: Isten áldjon meg ma, miközben tovább tanulmányozod az 
Igét. Hisszük, hogy Isten több bölcsességgel és ismerettel akar felruházni minket ennek a 
témának az áttekintése során. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Ef. 5,31-32. versét. Az Ef. 5,31. idézet az 1Móz. 2,24. verséből.Az Ef. 5,32. 
versét figyelembe véve mit gondolsz, miről beszél valójában Isten ebben az 
igeszakaszban? _________________________________________________________ 
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2. Olvasd el Jak. 4,4-5. versét. Mit tanítanak ezek a versek? __________________________ 
 
3. Olvasd el 1Pt. 3,7. versét. Miért kell egységben és szeretetben járnod a feleségeddel vagy 

férjeddel? ________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Jn. 15,5. versét. Lehet-e sikeres a házasságod, ha nem Krisztus az életed Ura? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Tit. 2,4. versét. A szeretet nem csak egy érzelem. A Biblia szerint a szeretetet 

lehet ____________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el 1Jn. 5,3. versét. Ha Isten parancsolataiban járunk, akkor ___________ járunk. 
 
7. Olvasd el Mt. 7,12. versét. Ha gondunk van a házasságunkkal, ez abból adódik, hogy 

valaki nem jár ___________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el 1Kor. 13,4. versét. A szeretet A. érzelem, B. meleg érzés, C. jóság. 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Ef. 5,31-32. – „[31] A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és 
lesznek ketten egy testté.” [32] Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról 
mondom.” 
 
Jak. 4,4-5. – „[4] Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság 
ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az 
Istennek. [5] Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül mondja: „Irigységre kívánkozik a 
lélek, amely bennünk lakozik?” 
 
1Pt. 3,7. – „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a 
gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet 
kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” 
 
Jn. 15,5. – „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az 
terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” 
 
Tit. 2,4. – „neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és 
gyermekeiket,” 
 
1Jn. 5,3. – „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő 
parancsolatai pedig nem nehezek.” 
 
Mt. 7,12. – „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” 
 
1Kor. 13,4. – „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel.” 
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Megoldások 
 

1. Olvasd el Ef. 5,31-32. versét. Az Ef. 5,31. idézet az 1Móz. 2,24. verséből.Az Ef. 5,32. 
versét figyelembe véve mit gondolsz, miről beszél valójában Isten ebben az 
igeszakaszban? Krisztus és az Egyháza kapcsolatáról (ezt hasonlítja a házassághoz). 

 
2. Olvasd el Jak. 4,4-5. versét. Mit tanítanak ezek a versek? Isten féltékeny, és azt akarja, 

hogy hűek legyünk Hozzá. 
 
3. Olvasd el 1Pt. 3,7. versét. Miért kell egységben és szeretetben járnod a feleségeddel vagy 

férjeddel? Hogy az imádságom meghallgatásra találjon. 
 
4. Olvasd el Jn. 15,5. versét. Lehet-e sikeres a házasságod, ha nem Krisztus az életed Ura? 

Nem. 
 
5. Olvasd el Tit. 2,4. versét. A szeretet nem csak egy érzelem. A Biblia szerint a szeretet 

lehet tanítani. 
 
6. Olvasd el 1Jn. 5,3. versét. Ha Isten parancsolataiban járunk, akkor szeretetben járunk. 
 
7. Olvasd el Mt. 7,12. versét. Ha gondunk van a házasságunkkal, ez abból adódik, hogy 

valaki nem jár szeretetben. 
 
8.  Olvasd el 1Kor. 13,4. versét. A szeretet C. jóság. 
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Második szint 11. Lecke 

HÁZASSÁG (2. Rész) 
Írta: Don Krow 

 
Ma ismét a házasság témájáról lesz szó, és a kérdés az, hogy „Mit nevezünk 

házasságnak?” Gondolkodtál erről valaha? A Biblia szerint Isten ötlete volt a házasság 
megtervezése. A házasság összetartozás, egyesülés. Az 1Móz. 2,24. versében az áll: „Ezért a 
férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.”  Tudtad, hogy a 
házasság több, mint egybetartozás, több, mint egybekelés? Például az 1Kor. 6,15-6 azt 
mondja, ha keresztény létemre egy utcalánnyal állok össze, egy testté leszek vele. Ezután 
vegyük figyelembe az 1Móz 2,24.-ből vett idézetet a házasságról. A prostituálttal való 
érintkezésem nem választ el önműködően a feleségemtől, és nem házasít össze a prostituálttal, 
amiért szexuális kapcsolatom volt vele. Mi tehát a házasság? Ha a házasság egység, 
egybekelés, egy testté válás valakivel, mi a különbség a feleség és az utcalánnyal való 
kapcsolat között? Nyilvánvaló, hogy ha szexuális kapcsolatra lépsz egy prostituálttal, egy 
testté leszel vele. 

 
A Biblia szerint a házasság egység, egybetartozás, egyesülés, de több is ezeknél. 

Egyesülés szövetség által. A „szövetség” szó a héberben a berith, és hordozza az összekötés 
fogalmát. Ez végső elkötelezettség egy személy részéről, akár halálig szóló elkötelezettség. 
Nos, ha elmegyek egy prostituálthoz, ha elkövetek egy ilyen gonosz bűnt, nincs semmi 
elkötelezettség a részemről iránta. A házasság lényege elsősorban mindenki más elhagyása. A 
Biblia azt mondja, elhagyod atyádat és anyádat, és ragaszkodsz a feleségedhez. Ezékiel azt 
mondja: „Enyém lettél”. Ez mindenki más elhagyását jelenti ezért az egyért – elkötelezed 
magad emellett az egy mellett. Nyilvánvaló, hogy ha erkölcstelen módon egy másik 
személlyel kezdesz kapcsolatot, miközben házas vagy, ezzel megsérted a házasság alapelvét, 
az egységet és az egyesülést, mely szerződéssel vagy elkötelezettséggel szentesül. Az Ezék. 
16,8. ezt házassági szövetségnek nevezi. Az Ef. 5. fejezetéből megtanulhatjuk, hogy a 
házasságban a férjnek szeretnie kell a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat, tehát ez 
a  szeretet szerződése. Azért a szeretet szerződése, mert a szeretet-szerelem vezérlő alapelv a 
házasságban. Minden dolog felett a szeretetnek kell lennie az uralkodó alapelvnek a 
házasságon belül. 

 
A házasság az egység szerződése. Az 1Pt. 3,7. versében az áll, hogy ha nem tisztelem és 

becsülöm a feleségemet, mint gyengébb edényt, és nem ismerem fel, hogy örököstársam az 
élet kegyelmében, az imádságom akadályba fog ütközni. Gondolkodjunk el ezen – a szellemi 
életünk akadályba ütközik, ha nem járunk egységben és összhangban, ahogy Isten eltervezte a 
házassági kapcsolatot. A Péld. 2,16-17  olyan nőről beszél, aki elhagyja házassági 
szövetségét, ifjúságának férjét, és ezt a házassági kapcsolatot az ő Istenének szövetségeként 
nevezi meg a Biblia. Nagyon komoly dolog ez. A házasság szövetség, amelyet egy másik 
emberrel kötünk, de ugyanakkor olyan szövetség, amely Isten előtt köttetik meg. Bármennyire 
is szeretek az emberek felé szolgálni, Istené az elsőbbség, és ez a házasságunkban 
összpontosul. A házasság valóban egy másik egyénre összpontosítja az életemet, és ahogy 
mondtam, az irányadó alapelv, a szeretet. 
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A Mt. 7,12. verse azt mondja, hogy amit akarsz, hogy valaki cselekedjen veled, tedd azt te 
is vele, mert ez a Törvény és a próféták. Pontosan ennek az alapelvnek kell irányítania a 
házasságot. Ez nem önző dolog, nem magunkért tesszük, nem azért, mert a másik személytől 
valamit akarunk. A Biblia azt mondja az 1Kor. 13,4. versében, hogy a szeretet jóságos. Ez azt 
jelenti, hogy a másik javát keresi, hogy nagyvonalú és kedves, hogy mindig a legjobbat akarja 
a másiknak. Az ok, amiért a házasság így lett megtervezve az, hogy példaképül szolgáljon, 
milyennek kell lennie az igazi kapcsolatnak Istennel. Ezt ábrázolta ki nekünk természetes 
szinten. Megmutatta, hogyan lehet jó a házasságunk, nagyszerű a házasságunk, mert Isten azt 
akarja, hogy legyen egy mintánk arra nézve, milyen az igazi, örökkévaló kapcsolat Vele. A 
házasság csak a halálig tart, időleges dolog. A Biblia azt mondja, hogy a feltámadás után sem 
nem házasodunk, sem nem házasítunk. Isten azt akarja, hogy megértsük a jó házasságot – a 
szeretet alapelvét – az önzetlen adás alapelvét egy másik embernek. Azt mondja: „Amit 
igazán szeretnék, ha megértenél, hogy házassági kapcsolatra hívtalak el téged Velem – nem 
időleges kapcsolatra, nem olyanra, amely csak néhány évig tart, aztán vége, hanem egy 
örökkévaló kapcsolatra, amelyben minden szeretetem kimutatom irántad örökkön örökké.” 

 
Hadd tárjam eléd a házasság néhány alapelvét. A házasság egybeolvadás, nem csupán 

társkapcsolat. A Biblia az 1Móz. 4. fejezetében beszél erről, úgy, mint megismerésről, és az 
1Pét. 3,7. versében, mint az élet kegyelmének örököstársairól. A házasság szövetség, ami azt 
jelenti, hogy kötés; elkötelezettséget foglal magába. A bűn nem lépett be az első 
gyülekezetbe; az első házasságba lépett be, tehát szükségünk van a kézikönyvre, hogy 
útmutatást kapjunk a házassághoz, és foganatosítsuk a szeretet alapelvét az életünkben. Azt a 
kérdést is feltehetjük: „Mi a szeretet?” A szeretet meghatározása valójában, bizonyos 
értelemben, önzetlenség. Az Ézs. 53,6. versében az áll, hogy mindnyájan, mint juhok, 
eltévelyedtünk, ki-ki a maga útjára tértünk, de a házasságban a másik félre összpontosítunk, 
és az ő javát és hasznát keressük. 

 
A Biblia azt mondja az Efézusi levélben, hogy a férjek úgy szeressék a feleségüket, mint 

saját testüket. Nekünk férjeknek dédelgetni és tisztelni kell a feleségünket, akit Isten adott, 
ami azt jelenti, hogy meg kell őt becsülnünk. A saját testünk szeretése nem abban áll, hogy 
ülünk, és kezet fogunk saját magunkkal, megveregetjük saját vállunkat, és azt mondjuk: „Ó, 
de szeretlek!” Egyáltalán nem erről van szó. Szeretni magunkat azt jelenti, hogy óvjuk 
magunkat, etetjük magunkat, törődünk magunkkal. Sose kezeljük a felségünket félvállról, 
sose pellengérezzük ki valamely gyengeségét mások előtt, ne tegyük nevetségessé, vagy ne 
tegyünk olyat, amivel megbántjuk. Úgy kell szeretnünk őt, ahogy magunkat szeretjük. 

 
Szeretném, ha felemelnéd magad imában Isten elé, és először is megköszönnéd, hogy 

Isten szeret téged. A második dolog, amiért szeretném, ha hálát adnál, a házastársad, akit az 
Úr melléd adott. Ez a probléma része. Nem becsülöd a házastársadat; háttérbe szorítod, a 
Biblia pedig azt mondja, hogy ez alapjában véve önzés, ami viszont bűn. Az Ef. 5. fejezete 
szerint Jézus megtisztította az egyházat víz fürdőjével, az Ige által, az Ő beszédével, mellyel 
az egyházhoz szólt. Amikor a házastársadhoz beszélsz, társad arra a szintre kerül, ahová a 
szavaid helyezik. Ha azt mondod neki: „Nem vagy jó, csúnya vagy, kövér vagy”, elnyomod a 
házasságodat, és nem az egységet munkálod, hanem az elkülönülést és az elidegenülést. De ha 
a kedvesség szavait szólod, mint: „Drágám, nagyra értékelem a dolgokat, amiket teszel. 
Mélységesen becsüllek értük. Szeretlek”, és cselekedetekkel kíséred a szavaidat, a társad 
ezeknek a szavaknak a szintjére fog emelkedni. 

 
Nem látod-e, hogy a házassági kapcsolatodban milyen sok problémát okoznak a szavak, 

amiket kimondasz? Inkább lehúzod a házastársad, mint felemeled. Arra buzdítalak, hogy szólj 
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jó szavakat a házastársadhoz ma. A szeretet nem egy érzelem; a szeretet a másik személy 
javának és jólétének a keresése, függetlenül attól, hogyan érzel. Kezd ma a kedvesség 
cselekedeteivel, mint ha több réteg lakkot kennél egy fafelületre. Így lehet építeni a szeretetet 
– a kedvesség kicsi cselekedeteivel. Kezdd el becsülni, tisztelni, értékelni a házastársadat, 
szóld hozzá a szeretet szavait, és látni fogod a különbséget. Áldjon meg Isten, ahogy ezeket az 
alapelveket megvalósítod. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Péld. 18,22. versét. A házasság A. jó dolog. B. borzalmas. C. Isten tetszésének 
keresése. 

 
2. Olvasd el Péld. 13,4. versét. A szex a házasságban (vagy a házastársi ágy) A. bűn, B. 

szennyes és gonosz. C. tiszta. 
 
3. Olvasd el Préd. 9,9. versét. Az Isten szerinti házasság ajándék és jutalom számodra az 

életedben az Úrtól. Igaz vagy hamis? 
 
4. Olvasd el 1Jn. 3,18. versét. „Phillip Gilliam bíró kijelentette, hogy a 28 000 fiatalkorú 

törvényszéki esetből, melyen bíráskodott, az apa és anya közötti szeretet hiánya volt a 
legfőbb oka a fiatalkorú bűnözésnek, melyet ismert.” (Együtt örökké, Together Forever, 
152. old.) Hogyan mutassuk ki a szeretetünket? __________________________________ 

 
5. Olvasd el Ef. 5,28. versét. Nem hanyagolom el többé a feleségem, ahogy nem 

hanyagolom el a saját testem. Igaz vagy hamis? 
 
6. Olvasd el 1Jn. 3,16. versét. A „szeretlek” szó gyönyörű lehet, ha cselekedetek is 

alátámasztják. Jézus alátámasztotta ezt a szót azzal, hogy letette az életét értünk. Nekünk 
is le kell tennünk az életünket házastársunkért, amennyi gyakorlati módon csak lehetséges. 
Igaz vagy hamis? Mondj néhány gyakorlati dolgot, amellyel szeretnéd, ha társad 
kimutatná a szeretetét. ______________________________________________________ 

 
7. Olvasd el Ef. 5,25-26. versét. A feleségem élete olyan lesz, amilyen szavakat szólok 

hozzá. Arra a szintre helyezem őt, amilyenek a szavaim hozzá. Igaz vagy hamis. 
 
8. Olvasd el Róm. 8,38-39. és 1Jn. 4,19. versét. Kedveskednek nekünk (vagy szeretnek) 

bizalmas szavakkal, melyet cselekedetekkel is kísérnek. Isten kedveskedik nekünk 
bizalmas szavakkal az Ő szerelmes leveleiből, melyek a Bibliában vannak feljegyezve. 
Igaz vagy hamis? 

 
9. Olvasd el 1Jn. 5,3. és 2Jn. 6. versét. A szeretet hogyanjai Jézus parancsaiban vannak 

kifejezve és ismertetve. Megtanulhatjuk ezeket az alapelveket Isten Igéjéből. Igaz vagy 
hamis. 

 
10. Olvasd el Jn. 14,15. versét. A szeretet nem érzelmek kérdése, hanem az akaratodon múlik. 

A Biblia minden parancsa az ember akaratának szól, soha sem az érzelmeinek. Isten soha 
nem azt mondja neked, hogyan érezz, hanem inkább azt mondja, hogyan cselekedj. Igaz 
vagy hamis. 
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11. Olvasd el Gal. 5,22-23. versét. A szeretet nem természetesen jön. Tanulni kell, és 
beleszülni az emberiségbe a Szent Szellem által. A szeretet A. az ember elméjének, B. az 
ember természetének, C. Isten Szellemének a gyümölcse. 

 
12. Olvasd el Ef. 5,31-32. versét. A jó házasság minek a kis léptékű mintája? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Péld. 18,22. – „Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát.” 
 
Zsid. 13,4. – „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A 
paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.” 
 
Préd. 9,9. – „Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden 
napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt; mulandó életed minden napján, mert ez jutott 
neked az életben, és munkád révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt.” 
 
1Jn. 3,18. – „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valóságosan.” 
 
Ef. 5,28. – „Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki 
szereti a feleségét az önmagát szereti.” 
 
1Jn. 3,16. – „Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk 
azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.” 
 
Ef. 5,25-26. – „[25] Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az 
egyházat, és önmagát adta érte, [26] hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva 
megszentelje,” 
 
Róm. 8,38-39. – „[38] Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, 
sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, [39] sem magasság, sem 
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 
 
1Jn. 4,19. – „Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” 
 
1Jn. 5,3. – „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő 
parancsolatai pedig nem nehezek.” 
 
2Jn. 1,6. – „Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk: ez a parancs 
viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek.” 
 
Jn. 14,15. – „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat,” 
 
Gal. 5,22-23. – „[22] A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, [23] szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 
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Ef. 5,31-32. – „[31] „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és 
lesznek ketten egy testté. [32] Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról 
mondom.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Péld. 18,22. versét. A házasság A. jó dolog. és C. Isten tetszésének keresése. 
 

2. Olvasd el Péld. 13,4. versét. A szex a házasságban (vagy a házastársi ágy) C. tiszta. 
 

3. Olvasd el Préd. 9,9. versét. Az Isten szerinti házasság ajándék és jutalom számodra az 
életedben az Úrtól. Igaz vagy hamis? Igaz. 

 
4. Olvasd el 1Jn. 3,18. versét. „Phillip Gilliam bíró kijelentette, hogy a 28 000 fiatalkorú 

törvényszéki esetből, melyen bíráskodott, az apa és anya közötti szeretet hiánya volt a 
legfőbb oka a fiatalkorú bűnözésnek, melyet ismert.” (Együtt örökké, Together Forever, 
152. old.) Hogyan mutassuk ki a szeretetünket? Cselekedetekkel és igazi törődéssel. 

 
5. Olvasd el Ef. 5,28. versét. Nem hanyagolom el többé a feleségem, ahogy nem 

hanyagolom el a saját testem. Igaz vagy hamis? Igaz. 
 

6. Olvasd el 1Jn. 3,16. versét. A „szeretlek” szó gyönyörű lehet, ha cselekedetek is 
alátámasztják. Jézus alátámasztotta ezt a szót azzal, hogy letette az életét értünk. Nekünk 
is le kell tennünk az életünket házastársunkért, amennyi gyakorlati módon csak lehetséges. 
Igaz vagy hamis? Mondj néhány gyakorlati dolgot, amellyel szeretnéd, ha társad 
kimutatná a szeretetét. 

 
7. Olvasd el Ef. 5,25-26. versét. A feleségem élete olyan lesz, amilyen szavakat szólok 

hozzá. Arra a szintre helyezem őt, amilyenek a szavaim hozzá. Igaz vagy hamis. Igaz. Az 
Ef. 5,26. versében található görög szó a rhema, ami azt jelenti, „kimondott szó”. 

 
8. Olvasd el Róm. 8,38-39. és 1Jn. 4,19. versét. Kedveskednek nekünk (vagy szeretnek) 

bizalmas szavakkal, melyet cselekedetekkel is kísérnek. Isten kedveskedik nekünk 
bizalmas szavakkal az Ő szerelmes leveleiből, melyek a Bibliában vannak feljegyezve. 
Igaz vagy hamis? Igaz. Isten Igéje csupa szeretet irántunk. 

 
9. Olvasd el 1Jn. 5,3. és 2Jn. 6. versét. A szeretet hogyanjai Jézus parancsaiban vannak 

kifejezve és ismertetve. Megtanulhatjuk ezeket az alapelveket Isten Igéjéből. Igaz vagy 
hamis. Igaz. 

 
10. Olvasd el Jn. 14,15. versét. A szeretet nem érzelmek kérdése, hanem az akaratodon múlik. 

A Biblia minden parancsa az ember akaratának szól, soha sem az érzelmeinek. Isten soha 
nem azt mondja neked, hogyan érezz, hanem inkább azt mondja, hogyan cselekedj. Igaz 
vagy hamis? Igaz. 

 
11. Olvasd el Gal. 5,22-23. versét. A szeretet nem természetesen jön. Tanulni kell, és 

beleszülni az emberiségbe a Szent Szellem által. A szeretet C. Isten Szellemének a 
gyümölcse. 

 
12. Olvasd el Ef. 5,31-32. versét. A jó házasság minek a kis léptékű mintája? Krisztus és az 

egyház kapcsolatának. 
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Második szint 12. Lecke 

ISTEN SZERINT VALÓ SZERETET (1. Rész) 
Írta: Don Krow 

 
Ma arról a szeretetről beszélünk, amellyel Isten szeret. Az 1Kor. 13,13. versében az áll: 

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a 
szeretet.” Majd az 1Kor. 14,1. így szól: „Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki 
ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.” A Biblia arra buzdít, hogy törekedjünk a 
szeretetre, kövessük azt, és tegyük legfőbb célkitűzésünkké. Néhány fordítás úgy adja ezt 
vissza, hogy legyen a legnagyszerűbb célunk. Ez az egyetlen dolog, melyet magunkkal 
viszünk az örökkévalóságba. Nem visszük az autónkat, az otthonunkat, a pénzünket, de 
visszük a szeretetet, melyet Jézus Krisztus helyezett az életünkbe a Szent Szellem által. A 
szeretet az egyetlen dolog, melynek örökkévaló értéke és lényege van. 

 
Mit jelent valójában a szeretet? Azt mondom, szeretem a feleségem, szeretem a fagylaltot, 

szeretem az almás pitét. Az angolban egyetlen szó van a szeretetre, tehát amikor azt mondom, 
hogy szeretem a feleségem, majd azt, hogy szeretem a macskát, zavarja ez a feleségemet? 
Egyáltalán nem. Érted, mit mondok? Amikor a szeretlek szót használom, egyesek számára ez 
szexet jelent, mások számára erőteljes, meleg érzelmet – az emberek sokféle módon 
határozzák meg a szeretetet. A görög nyelvben négy fő szó van erre. Az egyik az eros, mely 
nem igazán használatos a Bibliában, és amely szexuális vonzalomként vagy szexuális 
szeretetként van leírva. Isten akkor rendelte el ezt a szeretetet, amikor azt mondta, a férfiú 
elhagyja atyját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Az Biblia 
Énekek éneke c. könyve a szexuális szeretetről szól, melyet Isten a házassági kapcsolatra 
korlátozott. A többi fajta szeretet Isten rendelése szerint az egész emberiség számára adatott, 
de az erosnak kizárólag a házassági kapcsolaton belül van létjogosultsága. 

 
A másik szeretet a storge, mely természetes kötelék vagy érzelem egy családi 

kapcsolatban. Ezután következik a phileo, amely a philia gyökérszóból ered. Ez a szó 
hetvenkét esetben jelenik meg az Újszövetségben, és meleg érzelmet, ragaszkodást jelent, 
mely felébred, és növekszik. A legtöbb ember, aki szeretetről beszél, azt gondolja ez az igazi 
szeretet, tehát „Megszeretek valakit, és kiszeretek belőle.” Ha a házasságod ilyen fajta 
szeretetre épül, lesznek idők, amikor nagy szeretet érzel, és lesznek idők, amikor nem. Ezen 
az alapon beleszerethetsz valakibe, és kiszerethetsz belőle. 

 
A Biblia arra buzdít, hogy Isten szeretetével szeressük egymást, mely az agapé szeretet. 

Mi az „agapé” szeretet? Sok aspektusa van, és az 1Kor. 13. fejezete tartalmazza azokat a 
meghatározásokat, melyeket a szeretet magában foglal. Az 1Jn. 5,3. versében az áll: „Mert az 
az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk.” Jézus parancsolatai megmutatják a 
szeretet kifejezésmódját, de ha összegezni akarom a szeretet lényegét, a Mt. 7,12. versét 
idézem: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” Nem arról van szó, hogy az 
emberek a gyülekezetben szeretnek-e engem, vagy nem szeretnek, törődnek-e velem, vagy 
ilyesmi. Nem, a Biblia azt mondja, amit akarsz, hogy veled tegyenek, először te tedd azt 
másokkal. Ez a szeretet. Szemben halad a testi természetünkkel, szemben természetes 
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önzésünkkel, és arra ösztönöz, hogy saját érdekünkkel szemben mások javát és hasznát 
keressük. Ehhez Istenre van szükség. Ne gondold, hogy azt mondom, ez a szeretet Isten 
nélkül is megnyilvánulhat. A Biblia azt mondja, hogy a Szellem gyümölcse a szeretet, és Isten 
szeretet. Ő a szeretet forrása, és Ő az, Aki a parancsolatai által megmutatja, hogyan kell 
szeretni. Ő ad nekünk erőt, még testünk gyengeségét figyelembe véve is, hogy helyes 
választást és döntést hozzunk, és helyes alapelvek szerint cselekedjünk. 

 
Az Andrew Wommack Ministriesnél dolgoztam, és néhány évvel ezelőtt egy napon 

imádkozni készültem, mint mindig a munka után. Egy parkban voltam, és azt mondtam: 
„Istenem, tényleg szeretnék szolgálni valakinek”. Meglehetősen meleg nap volt, és láttam egy 
kisfiút és egy kislányt hintázni. Volt mellettük egy üres hinta, odamentem, és ráültem. A 
kislányhoz fordultam és így szóltam hozzá: „Szép napunk van, ugye?” a gyermek azt felelte: 
„Nem beszélni angol.” Megkérdeztem tőle: „Honnan jöttél?” Azt felelte, Romániából. 
Tudtam, hogy azon a környéken románok laknak, és láttam, őket, amint figyelnek engem, 
valószínűleg csodálkozva, miért állok szóba a gyermekeikkel. Odamentem hozzájuk, és azt 
mondtam nekik: „Szeretnék segíteni maguknak.” Azt kérdezték: „Segíteni akar nekünk? Miért 
akar nekünk segíteni? Hiszen nem is ismer minket!” Azt feleltem: „Mert Isten akar segíteni 
maguknak.” A szeretet alapelvén elmélkedtem az 1Jn. 3,18. alapján, ahol az áll: 
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” Ne 
csak a szavainkkal szeressünk, hanem a tetteinkkel is. Bár általában nem tartok magamnál 
pénzt, akkor volt valamennyi a zsebemben. Odanyújtottam a románoknak: „Tessék.” 
mondtam. Mivel aznap böjtöltem, némi élelem is volt nálam, tehát így szóltam: „És itt van 
egy kis ennivaló a családjának.” Megérintette őket a dolog, és azt kérdezték: „Ki ön?” Azt 
feleltem: „Isten rendelte ezt a találkát számunkra a mai napon, és találkozni fogunk újra.” 

 
Hazamentem, és elmondtam a feleségemnek a románokkal való találkozásomat. Kivettem 

egy pecsenyét a fagyasztóból, és megsütöttem. Másnap vettem egy edénykészletet, azután 
visszamentem a parkba a feleségemmel. A románok a gyermekeikkel együtt ott voltak a 
parkban. Azt mondtam nekik: „Ajándékot hoztunk nektek. Nehezek, ezért az autóban vannak, 
de elviszem hozzátok, ha megmutatjátok hol laktok. Elvittem az ajándékokat hozzájuk.” 
Amikor bementünk a kis egyszobás lakásukba, kivettem az edényeket és az ezüst 
evőeszközöket – minden összeillett – a dobozból, és egyenként átadtam nekik. Miközben 
szétosztottam köztük a holmikat, könny jelent meg a szemükben, és az asszony így szólt: „Én 
sírni fog! Én sírni fog!”. Azt mondtam nekik: „Hétfőn este bibliaórát tartunk az otthonunkban, 
és szeretnélek benneteket meghívni rá.” Azt felelték: „El akarunk menni.”, de én így szóltam: 
„Azt szeretném, ha nem azért jönnétek el, mert ajándékokat hoztam.” Ők azt mondták: „Nem 
azért, szeretnénk elmenni, és megismerni a barátait.” 

 
Mivel nem volt autójuk, elmentem értük, és elvittem őket az otthonomba, de már jóval 

előtte Isten kezdte megérinteni a szívüket. Nem beszéltek jól angolul, de megérintette őket, 
amikor imádkoztunk értük. Isten szeretete nyilatkozott meg a számukra. Jóval korábban már 
találkoztunk egy román házaspárral, és azt kértem az iménti pártól: „Eljönnétek segíteni 
nekem, hogy találkozhassam egy másik román házaspárral?” Beleegyeztek, és egy nap 
telefonhívást kaptam: „Mr. Don, hallottunk önről. Nagyon egyedül vagyunk, és szívesen 
találkoznánk önnel.” Elmentem hát román barátainkért, és együtt felkerestük ezt az újabb párt. 
Ajándékokat, élelmet, és minden egyebet vittünk nekik. Amikor ezt megtettem, és kezdtem 
látogatni őket, minden nagyszerű volt, mígnem az első román pár azt mondta nekik: „El kell 
mennetek a bibliaiskolába. Ott Jézusról beszélnek, és csodálatos hallgatni.” Ők azt felelték: 
„Na várj csak! Mi kommunista országból jöttünk, és azt sem tudjuk, létezik-e Isten. Nem 
érdekel minket ez a Jézus-dolog.” 
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Azt mondtam: „Legyünk barátok!” és attól kezdve elvittem őket hétvégenként, vettem 
nekik ruhákat, kabátokat, és olyan dolgokat, amikre szükségük volt. Zavarban voltak, és 
vonakodtak elfogadni. „Nincs szükségetek kabátra?” „De igen…” „Akkor hadd adjam nektek 
ezt a kabátot.” Tettekkel kezdtem őket szeretni, de nem jöttek el a bibliaiskolába, mígnem azt 
mondtam: „Bizonyára van ott néhány amerikai, aki tudna segíteni nektek állást szerezni.” 
Akkor azonnal eljöttek. A bibliaiskolán akkor este valami nagy butaságot mondtam az Úrnak. 
„Uram, a nyelvek csodálatos ajándékát fogod ma adni nekem, mert nem tudunk rendesen 
érintkezni egymással.” Volt néhány amerikai aznap este a bibliaiskolán, akik bizonyságot 
tettek. Amikor beszélni kezdtem, az asszony a második román párból kezdett felragyogni, és 
tudtam, hogy valami történik. A bibliatanulmányozás után azt mondtam: „Hadd imádkozzam 
értetek!”, és miközben imádkoztunk, Isten hirtelen megérintette őket, és az egész szobát 
betöltötte a szeretete légkörével. Akkor az asszony azt mondta: „Tudod, amikor az amerikaiak 
beszéltek, semmit sem értettem abból, amit mondtak, de amikor te felálltál, és elkezdtél 
beszélni Jézusról, az Ő szeretetéről irántunk, és arról, mit tett azért, hogy közösségünk 
lehessen Vele, minden szót értettem a beszédedből! Tökéletesen értettem! Ezt csakis Isten 
tehette! Csakis Isten!” Ennek köszönhetően életek változtak meg, és nem csak a románoké. 

 
Hadd mondjam el, mi történt ezután. Az otthonom minden hétfő este megtelt különféle 

nemzetiségűekkel – románokkal, bolgárokkal, és oroszokkal. Isten megváltoztatta az életeket, 
és tudták, hogy szeretjük őket. Még Afrikából is voltak látogatóink. Noha alig tudtunk 
beszélgetni egymással, egy dologban biztosak voltak: Amikor imádkoztunk, Isten 
kinyilatkoztatta Magát a számukra. Azt is tudták, hogy bármit megtennénk értük, és hogy 
szeretjük őket. Isten megváltoztatta az életüket, és sok ember életét, és el akarom mondani 
neked, hogyan történt ez. Úgy történt, hogy egy napon a parkban láttam néhány más bőrszínű, 
más nemzetiségű embert. Nem volt bennem semmilyen meleg érzelem, de tudtam, hogy a 
szeretet ez: Amit akartok, hogy valaki veletek cselekedjen, tegyétek ti is azt velük. Az ő 
javukat és hasznukat kerestem, függetlenül attól, hogyan éreztem irántuk, és tudod, mi 
történt? Olyan nagyra értékelték ezt, hogy philia szeretet ébredt bennük, az a szeretet, amely 
érzelmektől fűtött, és kezdték azt mondani nekem: „Szeretlek”, és megöleltek és 
megcsókoltak. Bennem is ez a fajta érzelem ébredt irántuk. Ha olyan szeretetet akarsz az 
életedben, amelyben érzelmek vannak, gyakorold az agapé szeretetet. Keresd mások javát és 
hasznát függetlenül attól, hogyan érzel, és ez olyan szeretetet hoz létre, amelyben érzelmek 
vannak. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Olvasd el 1Jn. 5,3. versét. Isten megmutatta a szeretetét az Ő ________________ által. 
 
2. Olvasd el Róm. 13,9-10. versét. Magyarázd meg, hogyan mutatják meg a parancsolatok 

ezekben a versekben a szeretetet. _____________________________________________ 
 
3. Olvasd el Róm. 12,19-21. versét. Hogyan szeressük ellenségeinket, még ha nem érzünk 

úgy irántuk? ______________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Tit. 2,4. versét. Mit mutat nekünk ez a szakasz a szeretetről?  

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el 1Kor. 13,4-8. versét. Írd le a szeretet alapelveit részletesen. 

________________________________________________________________________ 
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6. Olvasd el 1Jn. 3,18. versét. Hogyan gyakoroljuk a szeretetet? 
________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

1Jn. 5,3. – „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő 
parancsolatai pedig nem nehezek.” 
 
Róm. 13,9-10. – „[9] Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden 
más parancsolatot ez az ige foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” [10] A 
szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.” 
 
Róm. 12,19-21. – „[19] Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet 
az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr. 
[20] Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, 
parazsat gyűjtesz a fejére.” [21] Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a 
jóval. 
 
Tit. 2,4. – „neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és 
gyermekeiket,” 
 
1Kor. 13,4-8. – „[4] A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel. [5] Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. [6] Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. [7] Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. [8] A szeretet 
soha el nem múlik.” 
 
1Jn. 3,18. – „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valóságosan.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el 1Jn. 5,3. versét. Isten megmutatta a szeretetét az Ő parancsolatai által. 
 
2. Olvasd el Róm. 13,9-10. versét. Magyarázd meg, hogyan mutatják meg a parancsolatok 

ezekben a versekben a szeretetet. A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal: Minden 
parancsolat szeretetet mutat azzal, hogy megmondja, hogyan válaszoljunk 
felebarátunknak. 

 
3. Olvasd el Róm. 12,19-21. versét. Hogyan szeressük ellenségeinket, még ha nem érzünk 

úgy irántuk? Ha ellenségünk éhes, adjunk neki enni; ha szomjas, adjunk neki inni; 
kereshetjük a javát és a hasznát másoknak, függetlenül attól, hogy hogyan érzünk. 

 
4. Olvasd el Tit. 2,4. versét. Mit mutat nekünk ez a szakasz a szeretetről? A szeretet 

tanítható. Nem csupán egy érzés. 
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5. Olvasd el 1Kor. 13,4-8. versét. Írd le a szeretet alapelveit részletesen. „A szeretet 
türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 
fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet 
soha el nem múlik.” 

 
6. Olvasd el 1Jn. 3,18. versét. Hogyan gyakoroljuk a szeretetet? Ne csak szavainkkal 

szeressünk, hanem cselekedeteinkkel is. 
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Második szint 13. Lecke 

ISTEN SZERINT VALÓ SZERETET (2. Rész) 
Írta: Don Krow 

 
Az „Isten szerint való szeretet” c. lecke első részében arról a román házaspárról 

beszéltem, akikkel a parkban találkoztam. Szeretnék egy kicsit többet mondani arról, hogy mi 
történt, de előbb át akarok tekinteni néhány dolgot, amit Isten szeretetéről mondtunk. Jézus 
Krisztus volt a szeretet legnagyobb kifejeződése, mely valaha megjelent a föld színén, noha 
amennyire a bibliai feljegyzésekből tudjuk, soha nem mondta ki azt a szót, hogy „szeretlek”. 
Nem megdöbbentő ez? A szeretet leghatalmasabb kifejeződése soha nem mondta azt, hogy 
„szeretlek”. Tudod, miért nem? Mert a szeretet több, mint egy szó; cselekedet. Tegyük fel, 
hogy azt mondom a feleségemnek, „szeretlek”, aztán elmegyek, és házasságtörést követek el. 
A szavamnak fog hinni, vagy a cselekedetemnek? A tetteim szerint fog hinni, mivel a szeretet 
95 százaléka nem szavakban fejeződik ki. Nem abban áll, amit mondasz; abban, amit teszel. 

 
Az 1Jn. 3,18. versében azt olvassuk: „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, 

hanem cselekedettel és valóságosan.” A szeretet egy cselekvő szó. A Mt. 25,35-36. versében 
Jézus azonnali cselekedetekkel jellemzi a szeretet, amikor azt mondja: „Éhes voltam, és 
ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg 
voltam, és ápoltatok.” Majd a 40. versben azt mondja: „Amikor megtettétek ezeket akárcsak 
eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Láthatod, hogy a szeretet 
cselekedet; olyasmi, amit teszel. A Zsid. 6,10. versében az áll: „Mert nem igazságtalan az 
Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében 
tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok.” A Mt. 22. fejezetében, 
amikor megkérdezték Jézustól, melyik a legnagyobb parancsolat, azt felelte, hogy szeretni 
Istent, és szeretni a felebarátunkat. Ez a két parancsolat valójában egy, ha helyesen 
értelmezzük. Amikor szeretet mutatunk a legkisebbek felé, Jézus azt mondta, valójában felé 
mutatjuk ki a szeretetünket. A Biblia azt tanítja, hogy van egy csodálatos lehetőségünk arra, 
hogy gyakorlati módon szeressük Jézust, ez pedig az, ha szeretünk másokat. 

 
Legutóbbi leckénkben beszéltem a románokról, akikkel a parkban találkoztam. Az életük 

megváltozott, mert az ő javukat és hasznukat kerestem, függetlenül attól, hogyan érzek. Más 
bőrszínű és más nemzetiségű emberek voltak, de tudtam, hogy Isten szeretete fejeződik ki, 
amikor mások javát és hasznát keressük, ahogy Jézus tette. Jézusnak nem volt kedve a 
keresztre menni. Azt mondta: Atyám, ha van valami más út, legyen úgy, de ne az én akaratom 
legyen meg, hanem a Tiéd.” Jézus a mi javunkat és hasznunkat kereste, függetlenül attól, 
hogyan érzett. 

 
Egy napon felhívtak a románok. Sírtak. Már hét és fél éve éltek az Egyesült Államokban. 

Ekkor Kansasban laktak, és dolgoztak. Azt mondták: „Határozat jött a politikai menekült 
státuszi kérvényünkre. Harminc napot adtak, hogy fellebbezzünk, azután kiutasítanak az 
országból.” Az embereknek általában 2-5 százalék esélyük van arra, hogy politikai 
menedékjogot kapjanak az országunkban. A románok ügyvédhez fordultak, de ő alapjában 
véve azt mondta, nincs esélyük. Felajánlottam nekik, hogy imádkozom értük, és megpróbálok 
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segíteni. De hogy hogyan, azt nem tudtam. Úgy gondoltam, nagy igazságtalanság őket 
visszaküldeni a hazájukba – már csak azért is, mert a gyermekeik alig tudtak románul. 

 
Az egyik barátom felhívta a mi colorádói képviselőnket, aki azt javasolta, vegyük fel a 

kapcsolatot Sam Brownback szenátorral Kansasban, mivel a románok akkor Kansasban 
laktak. Ez nagyszerűen alakult, mivel volt egy Kim nevű barátom, aki Brownback 
szenátornak dolgozott. Felvettem Kimmel a kapcsolatot, neki pedig volt négy embere 
Washingtonban, akik ráálltak erre az ügyre. A Kansasban lévő Sublette-i közösség a románok 
oldalára állt, és aláírást gyűjtöttek, hogy a románok itt maradhassanak. „Rendes emberek, 
fizetik az adót, keményen dolgoznak. Azt akarjuk, hogy maradjanak.” Egy teljes oldalnyi 
újságcikk foglalkozott azzal, mi történt. Ez csoda volt, és mert akadtak olyan magas rangú 
tisztviselők a kormányban, akik megértették, mi folyik, a románok kaptak egy levelet, 
melyben a határozatot visszavonták, és maradhattak az Egyesült Államokban. 

 
Elutaztam a kansasi Sublette-be. A barátaim nem tudták, hogy jövök, és amikor odaértem, 

éppen telefonáltak Browback szenátornak, hogy megköszönjék a segítségét a politikai 
menekült státuszuk ügyében. Ő nem lehetett ott személyesen, mert éppen akkor volt Clinton 
elnök bírósági tárgyalásának utolsó napja, de az ABC és az NBC híradók kamerái ott voltak. 
Amint letették a telefont, odaszaladtak hozzám, és megöleltek. A kamera egyenesen rám 
fordult. Azt kérdezték: „Ki ön, és honnan ismeri ezeket az embereket?” Elmondtam a 
híradósoknak az egész történetet, hogy hogyan találkoztam velük, hogyan kerestem az ő 
javukat és hasznukat Istenért, és azért, amit Jézus mondott a Mt. 7,12. versében. 

 
Azután átmentünk egy tornaterembe, ahol vörös, fehér és kék léggömbök voltak 

mindenhol, és hazafias dalokat énekeltek. Amikor a barátaim beléptek, mindenki éljenezte 
őket, ők pedig könnyeztek. A város polgármestere azt mondta: „A mai nap, február 12. lesz a 
Jucan Család Napja, ezeknek a románoknak a tiszteletére.” Elővettek egy amerikai zászlót, 
amelyet a szenátor küldött Washingtonból a parlamentből tiszteletük jeléül, és átadták a 
románoknak. Ugyancsak átadtak nekik papírokat, és azt mondták, törvényesen maradhatnak – 
alapvetően életük végéig. Mindannyian bizonyságot tettek, majd megkértek, hogy 
imádkozzam értük. Azt feleltem: „Van Valaki, akinek ma még nem adtunk elégszer hálát: a 
Mindenható Istennek. Egy Colorado Springs-i parkban hét és fél évvel ezelőtt kértem Istent, 
hadd terjesszem ki a szeretetét valakire azon a napon. Ezekhez a román emberekhez vezetett.”  
Akkor újra elmondtam a történetet, és hozzátettem: „Isten segíteni akar nektek – üdvözlünk 
benneteket az Egyesült Államokban.” 

 
Ahogy az egész végbement, csoda volt. Ismertem a megfelelő embert a megfelelő helyen, 

a megfelelő időben. Egy évvel korábban Kim barátom szervezett egy találkozót Brownback 
szenátorral, aki az Andrew Wommack Ministriesnél  keresett fel engem. Kim azt mondta 
neki: „Találkoznod kell Don Krow-val.” Nem tudtam miért, és meglehetősen kényelmetlenül 
éreztem magam. Semmit sem tudtam arról, hogy Isten elkészíti a dolgokat ahhoz, hogy 
segítsen azon a családon, akinek kijelentette Magát és szeretetét, egyszerűen Jézus parancsa 
nyomán, hogy amit akarunk másoktól, hogy velünk cselekedjenek, tegyük mi is azt velük. 
Olyan csoda volt ez, amit sosem felejtenek el, és ma is azt fogják neked mondani: „Ez Isten 
műve.” Anka, a román hölgy azt mondta: A hitem ingadozott, de Isten hűséges, és 
megengedte, hogy az Egyesült Államokban maradjunk.” 

 
Rengeteg ember van ma, akik szeretetért kiáltanak. Az egyetlen mód, hogy megkapják, ha 

Te és én meghozzuk a döntést, hogy megértjük a szeretetalapelvét Isten Igéjéből. A szeretet 
jóságos, a szeretet mások javát keresi – ahogy Jézus a mi javunkat kereste, amikor vállalta a 
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keresztet. Isten áldjon meg ma, miközben több ismeretet szerzel azokról az alapelvekről, 
melyek megmutatják, mit jelent igazán Isten szeretetével szeretni. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Olvasd el Mt. 7,12. versét. Saját szavaiddal mondd el, mi az aranyszabály. 

________________________________________________________________________ 
 
2. Olvasd el Mt. 7,12. versét. Miközben megpróbálják felfedezni a szeretetet, sokan 

megpróbálják megtalálni a megfelelő embert. Kell-e próbálkoznod a megfelelő személy 
megtalálásával, vagy kell-e a megfelelő személlyé válnod? 
________________________________________________________________________ 

 
3. Olvasd el 1Jn. 5,3. versét. A szeretet egy érzés, vagy valami, amit megteszel? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el 1Jn. 3,18. versét. Ha azt mondod a házastársadnak, „szeretlek”, de 

házasságtörést követsz el vele szemben, a szavadnak fog hinni, vagy a cselekedetednek? 
________________________________________________________________________ 

 
5. Olvasd el Róm. 5,6-8. versét. Gondolod, hogy Jézusnak volt kedve meghalni?  

________________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Gal. 5,22. versét. Szerethetünk-e igazán Isten nélkül, ha nem Ő az életünk 

középpontja? _____________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el 1Jn. 4,8. versét. Azért van szükségünk Isten segítségére az igazi szeretethez 

mások iránt, mert Ő az Egyetlen, Aki __________________________________________ 
 
8. Olvasd el az 1Kor. 13,5. versét. Válaszd ki az alább felsorolt szavak közül, melyik nem 

jellemző a szeretetre: Bántó, önző, megbocsátatlan. 
 
9. Olvasd el 1Kor. 13,8. versét. Mi az egyetlen dolog, amit ebből az életből magaddal viszel 

a másik életbe, vagy a síron túlra? ____________________________________________ 
 
10. Olvasd el a Péld. 10,12. versét. Az 1Kor. 13,5. versében az áll (New Living Translation): 

„A szeretet nem jegyzi fel azt, ami rossz volt”. Mennyi bűnt fedez el a szeretet? 

A kérdésekhez kapcsolódó Igeversek 
 

Mt. 7,12. – „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” 
 
1Jn. 5,3. – „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő 
parancsolatai pedig nem nehezek.” 
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1Jn. 3,18. – „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valóságosan.” 
 
Róm. 5,6-8. – „[6] Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus 
értünk, istentelenekért.[7] Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán 
még vállalja valaki a halált. [8] Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy 
Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. 
 
Gal. 5,22. – „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 
hűség,” 
 
1Jn. 4,8. – „aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.” 
 
1Kor. 13,5. – „Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
rója fel a rosszat.” 
 
1Kor. 13,8.  – „A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; 
legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.” 
 
Péld. 10,12. – „A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.” 
(Károli). 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Mt. 7,12. versét. Saját szavaiddal mondd el, mi az aranyszabály. Azt kell tenni 
másokkal, amit akarsz, hogy valaki tegyen veled. 

 
2. Olvasd el Mt. 7,12. versét. Miközben megpróbálják felfedezni a szeretetet, sokan 

megpróbálják megtalálni a megfelelő embert. Kell-e próbálkoznod a megfelelő személy 
megtalálásával, vagy neked kell a megfelelő személlyé válnod? A megfelelő személlyé 
kell válni. 

 
3. Olvasd el 1Jn. 5,3. versét. A szeretet egy érzés, vagy valami, amit megteszel? Valami, 

amit megteszünk, Isten alapelvei (parancsolatai) szerint járva. 
 
4. Olvasd el 1Jn. 3,18. versét. Ha azt mondod a házastársadnak, „szeretlek”, de 

házasságtörést követsz el vele szemben, a szavadnak fog hinni, vagy a cselekedetednek? 
A cselekedetnek. A cselekedetek hangosabban beszélnek, mint a szavak. 

 
5. Olvasd el Róm. 5,6-8. versét. Gondolod, hogy Jézusnak volt kedve meghalni? Nem, de 

mégis a mi javunkat és hasznunkat kereste, függetlenül attól, hogyan érzett. 
 
6. Olvasd el Gal. 5,22. versét. Szerethetünk-e igazán Isten nélkül, ha nem Ő az életünk 

középpontja? Nem. 
 
7. Olvasd el 1Jn. 4,8. versét. Azért van szükségünk Isten segítségére az igazi szeretethez 

mások iránt, mert Ő az Egyetlen, Aki a szeretet. 
 



 119

8. Olvasd el az 1Kor. 13,5. versét. Válaszd ki az alább felsorolt szavak közül, melyik nem 
jellemző a szeretetre: Bántó, önző, megbocsátatlan. Ezek közül a szavak közül egyik 
sem jellemző a szeretetre. 

 
9. Olvasd el 1Kor. 13,8. versét. Mi az egyetlen dolog, amit ebből az életből magaddal viszel 

a másik életbe, vagy a síron túlra? A szeretet. Ez az, ami soha nem múlik el. 
 
10. Olvasd el a Péld. 10,12. versét. Az 1Kor. 13,5. versében az áll (New Living Translation): 

„A szeretet nem jegyzi fel azt, ami rossz volt”. Mennyi vétket fedez el a szeretet? Minden 
vétket.  
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Második szint 14. Lecke 

ANYAGIAK (1. Rész) 
Írta: Andrew Wommack 

 
Ma arról szeretnék beszélni, miképpen akarja Jézus, hogy anyagi jólétben élj. Ez olyan 

téma, ami mindenkinek fontos. Pénz kell az élethez, a szükségletek betöltéséhez, és ahhoz, 
hogy áldássá legyünk mások számára. Isten nem hagy magunkra ezen a területen, és nem 
mondja azt: „Engem a szellemi életed érdekel, nem törődöm az anyagi dolgaiddal… azzal te 
foglalkozzál.” Nem, Ő minden tekintetben szeret minket – szellemünket, lelkünket és 
testünket –, és gondoskodik rólunk. A legtöbb ember elismeri, hogy bizonyos fokú anyagi 
jólét szükséges, de a vallás alapvetően ellentétes álláspontot képvisel az anyagi bővölködéssel 
szemben. 
 

Isten Igéje szót emel a kapzsiság ellen különböző módokon, de azt is világossá teszi, hogy 
az anyagiak az áldás körébe tartoznak. A 3Jn. 2. versében János apostol azt írta: „Szeretett 
testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, 
amilyen jó dolga van a lelkednek.” Micsoda erőteljes kifejezés az, hogy „mindenben”!  
Beszél az egészségről, érzelmekről, kapcsolatokról és az anyagiakról. Isten azt akarja, hogy 
sikeres légy szellemi, lelki és testi téren. Ez az Ő akarata a számodra. 

 
Sok vallásos ember voltaképpen azt mondja: Isten azt akarja, hogy szegény légy, mert 

szegénynek lenni kegyes dolog, és minél szegényebb vagy, annál kegyesebb vagy. Én abban a 
felfogásban nevelkedtem, hogy egy prédikátor ne nagyon bővölködjön, és hogy a keresztény 
olyan ember, aki anyagi javak nélkül él. Ezt biztos, hogy nem lehet alátámasztani a Bibliából. 
Ábrahám a korának leggazdagabb embere volt, annyira, hogy a királyok kérték, távozzon a 
földjükről, mert a vagyona már kihatott az országuk gazdaságára. Ugyanez volt igaz Izsák és 
Jákob esetében is. József olyan ember volt, aki nagy jólétre, és rendkívüli vagyonra tett szert. 
Dávid az Úrnak adott saját személyes kincstárából több mint két és fél milliárd dollár értékű 
aranyat és ezüstöt a templom építésére. Salamon, Dávid fia volt a leggazdagabb ember, aki 
valaha élt a földön. Ha megvizsgálod a Bibliában, azok az emberek, akik igazán szolgálták 
Istent, áldottak voltak anyagiakban. 

 
Vannak példák olyanokra is, akik küzdöttek és nélkülöztek. Pál azt mondta a Fil. 4,13. 

versében, hogy mindenre van ereje a Krisztusban, és hogy megtanult elégedettnek lenni 
minden helyzetben, amibe került. Azt írta, tudja, mit jelent szűkölködni, és tudja mit jelent 
bővölködni. Voltak időszakok, amikor Isten szolgái szegénységen és nehézségeken mentek 
keresztül, de sehol sem találod a Bibliában, hogy minél szegényebb vagy, annál kegyesebb 
vagy. Ez nem igaz, és ha kimész az utcára, láthatod a cáfolatát. Tehát igen, az igaz, hogy a 
kapzsiság rossz. Az 1Tim. 6,10. verse kijelenti: „minden rossznak gyökere a pénz szerelme”. 
Néhányan rámutatnak erre, és azt állítják, hogy a pénz minden rossznak a gyökere, de ez a 
vers azt mondja, hogy a pénz szerelme minden rossznak a gyökere. Vannak, akik szeretik a 
pénzt, és nincs egy fillérjük sem; másoknak nagy vagyonuk van, de nem szeretik. Csak 
egyszerűen felhasználják. 
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Az 5Móz. 8,18. verse rámutat, mi az igazi célja az anyagi jólétnek. Az Úr Izrael fiaihoz 
szól, akik készültek belépni az Ígéret Földjére, ahol jólét és vagyonosodás várt rájuk oly 
mértékben, ahogy még soha azelőtt. Az Úr azt mondta nekik: „Hanem gondolj arra, hogy 
Istened, az ÚR ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, 
amelyre esküt tett atyáidnak.” Ennek az igeversnek az alapján a vagyon célja nem a 
dolgokban való bővölködés saját önző céljainkra, hanem az Istennel való szövetség 
fenntartása itt a földön. Más szavakkal Isten meg fog áldani, hogy te viszonzásul áldás lehess. 
Az 1Móz. 12,2. versében az Úr így szólt Ábrahámhoz: „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, 
naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” Mielőtt áldás lehetnél bárki más számára, neked 
magadnak is áldottnak kell lenned. 

 
Szükséged van bizonyos dolgokra, és vannak bizonyos szükségleteid, melyeket Isten be 

akar tölteni, de ez túlhalad az önző célon. Isten sikeressé akar tenni anyagiakban, hogy rajtad 
keresztül hozzájuthasson a pénzéhez, és így te áldás lehess. A 2Kor. 9,8. versében az áll: „Az 
Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt 
mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” 
Ebből megtudjuk, miért tesz téged Isten anyagilag sikeressé – hogy bőségben élj minden jó 
cselekedetre. Ez valójában olyan, mint a gazdagság bibliai meghatározása. Mi a gazdagság? 
Egy szép otthon, egy szép autó, jó ruhák és ételek az asztalon? A fenti igevers alapján azt 
jelenti, elég anyagiakkal rendelkezel ahhoz, hogy minden szükségleted kielégítsd, és 
bőségben élj minden jó cselekedetre. Ha képtelen vagy adni olyan dolgokra, melyekről úgy 
érzed, Isten megérintette a szívedet, ha szeretnél áldás lenni valaki számára, de képtelen vagy 
rá, akkor nem leszel sikeres az anyagiakban a Biblia szerint. Isten azt mondja, megáld téged 
addig a mértékig, ahol betölti minden szükségletedet, és képes leszel bővölködni minden 
jócselekedetre. 
 

Az igazi bibliai gazdagság nem csak a te szükségleteidet tölti be, hanem áldás lehetsz 
mások számára. Az olyan ember, aki csak magára gondol, tulajdonképpen önző. Ha valaki azt 
mondja: „Hiszem, hogy Isten még többet ad”, mások úgy vélhetik, hogy az a személy kapzsi 
vagy önző, de ez az indítéktól függ. Ha többet kérsz Istentől, hogy nagyobb házat, vagy jobb 
autót vegyél, ez nem a helyes bibliai hozzáállás. De ha azért vársz többet Istentől, mert tovább 
akarsz lépni saját szükségleteiden, és áldás akarsz lenni mások számára, ez az a hozzáállás, 
amit Isten elvár. Azt akarja, hogy jólétben élj. Ez az Ő akarata a számodra. 

 
A Mt. 6. fejezetében vannak felsorolva azok a dolgok, amelyekre szükségünk van, majd 

az Ige kijelenti, hogy először Isten országát keressük, és az Ő igazságát, és mindezek a dolgok 
megadatnak nékünk. Ha Istent az első helyre teszed, Ő minden másról gondoskodik a 
számodra. Minden szükségleted betölti, és áldás leszel mások számára. Isten azt akarja, hogy 
jólétben élj, de ez valójában a te indítékaidtól és a cselekedeteidtől függ ezen a téren. 

 
Imádkozom, hogy szolgáljon ez buzdításul neked, és holnaptól kezdd hinni, hogy Isten a 

legjobbat akarja, ami a számodra az anyagi jólét. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el 2Kor. 8,7-8. versét. Amikor adsz másoknak szükség idején, ez mód arra, hogy 
mit bizonyíts? ____________________________________________________________ 
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2. Olvasd el 2Kor. 8,13-14. versét. Amikor mindnyájan összegyűlünk, hogy adakozzunk, 
Isten mit vár tőlünk? ______________________________________________________ 

 
3. Olvasd el 2Kor. 8,13-14. versét. Hogyan lesz betöltve mindenki szükséglete? __________ 
 
4. Olvasd el Ef. 4,28. versét. Aki eddig tolvaj volt, ne lopjon, hanem kezdjen dolgozni, és 

keresse meg a megélhetésére valót. Mit mond még az Ef. 4,28., mit kell tennie? 
________________________________________________________________________ 

 
5. Olvasd el 1Móz. 13,2. és 12,2. versét. Isten gazdagságot bízott Ábrahámra, mert Ábrahám 

nem csak magára gondolt, hanem ______________ volt mások számára. 
 
6. Olvasd el 1Tim. 6,17-18. versét. Mely három dolgot kell tennie a gazdagnak a pénzével? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Megbízhat-e téged Isten anyagi javakkal? ______________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

2Kor. 8,7-8. – „[7] Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és 
minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is 
legyetek bőkezűek. [8] „Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által 
a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.” 
 
2Kor. 8,13-14. – „[13] Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne 
legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően. [14] a mostani időben a ti 
fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti 
hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen;” 
 
Ef. 4,28. – „Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze 
munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.” 
 
1Móz. 13,2. – „Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya.” 
 
1Móz. 12,2. – „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” 
 
1Tim. 6,17-18. – „[17] Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne 
legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki 
megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. [18] A gazdagok tegyenek jót, legyenek 
gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal,” 

Megoldás 
 
1. Olvasd el 2Kor. 8,7-8. versét. Amikor adsz másoknak szükség idején, ez mód arra, hogy 

mit bizonyíts? Hogy a szereteted valódi. 
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2. Olvasd el 2Kor. 8,13-14. versét. Amikor mindnyájan összegyűlünk, hogy adakozzunk, 
Isten mit vár tőlünk? Egyenlőséget, hogy mindenki annyit adjon, amennyit tud. 

 
3. Olvasd el 2Kor. 8,13-14. versét. Hogyan lesz betöltve mindenki szükséglete? Úgy, hogy 

annyit adsz, amennyit tudsz, és amikor tudsz. 
 
4. Olvasd el Ef. 4,28. versét. Aki eddig tolvaj volt, ne lopjon, hanem kezdjen dolgozni, és 

keresse meg a megélhetésére valót. Mit mond még az Ef. 4,28., mit kell tennie? Adjon a 
szegényeknek és azoknak, akik szűkölködnek. 

 
5. Olvasd el 1Móz. 13,2. és 12,2. versét. Isten gazdagságot bízott Ábrahámra, mert Ábrahám 

nem csak magára gondolt, hanem áldás volt mások számára. 
 
6. Olvasd el 1Tim. 6,17-18. versét. Mely három dolgot kell tennie a gazdagnak a pénzével? 

Tegyenek jót, adakozzanak szívesen a szükségben levőknek, javaikat, amit Isten 
adott nekik, osszák meg másokkal. 

 
7. Megbízhat-e téged Isten anyagi javakkal?  
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Második szint 15. Lecke 

ANYAGIAK (2. Rész) 
Írta: Andrew Wommack 

 
Ma szeretnék még beszélni az anyagiakról. Az előző leckében elmagyaráztam, hogy Isten 

akarata számodra az anyagi jólét. Most megadom néhány nyitját annak, hogyan működik ez. 
A Lk. 6,38. így szól: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett 
mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek 
viszonzásul nektek.” Számos alapelv vonatkozik ide, de nem beszélhetsz gazdagságról 
anélkül, hogy az adakozásról beszélnél. 

 
Amikor anyagi gazdagságról beszélünk, sokan azt mondják: „Rendben van, tehát Isten 

gazdagságot akar adni nekem, de nem vagyok gazdag, én nem tudok miből adni.” Nézd meg a 
Bibliában azt a részt, ahol Jézus az özvegyasszonyról beszél, aki az utolsó két fillérjét 
ajánlotta fel adakozásba. Jézus figyelte a gazdagokat, amint nagy összegeket adakoztak, ám 
egyszer csak magához hívta a tanítványait, és azt mondta nekik: ez az özvegy többet adott 
mindenkinél. Úgy folytatta, azért, mert ő a szegénységéből adott. Isten nem nézi az ajándékod 
pénzbeli értékét, hanem inkább azt, hogy hányadrészét teszi ki annak, amennyit adhatsz. 
Amikor valaki azt mondja: „Nincs mit adnom”, nem mond igazat. Ha mást nem, egy 
ruhadarabot biztos tudsz adni. Mindenkinek van valamije, amit odaadhat, tehát hárítsd el 
magadtól azt a kifogást, hogy nincs mit adnod. Valójában, amikor úgy tűnik, alig van 
valamid, az adakozásod nagyobb százalékot teszi ki, mint bármikor. Az a személy, akinek tíz 
dollárja van, és ötöt ad belőle, sokkal nagyobb ajándékot adott, mint aki millió dollárt ad, és 
milliárdjai maradnak. Isten így állította ezt fel, tehát minden egyes ember tud adni. 

 
Miért buzdít minket Isten arra, hogy adjunk? Sok dolgot lehetne felsorolni, de a 

legfontosabb, hogy Isten azt akarja, bízz Benne az életed minden területén. Ha nem lenne 
Isten, és az Ő Igéje nem volna igaz, amikor azt mondja „Adjatok és néktek is adatik”, hogy 
végy ki egy részt abból, amid van, és add oda, akkor ez a legbutább dolog, amit csak tehetsz. 
Ahelyett, hogy a szükségleteid betöltésére törekednél, valójában inkább távolodnál ettől, ha 
Isten nem ígérte volna meg számodra az áldást. Hitre van szükség ahhoz, hogy képesek 
legyünk adni olyan módon, ahogy Isten mondja, és ez az oka, amiért Isten adakozásra buzdít. 

 
A Lk. 16. fejezetében van egy példázat egy sáfárról, aki becsapja a gazdáját, és végül ezt a 

következtetést olvassuk: Jézus azt mondja, ha nem vagytok hűségesek a hamis mammonon (a 
pénzről beszél), ki bízná rátok az igazi kincseket? Ha nem hiszel Istennek a kisebb dolgokban, 
köztük a pénz dolgában, hogyan kapod meg a fontosabb dolgokat, mint például a szellemi 
kincseket? Az olyan igeversek, mint ez, a pénzt a sáfárság alacsony szintjére helyezik. Ha 
nem tudsz bízni Istenben az anyagi dolgokat tekintve, hogyan tudsz bízni Benne az 
örökkévaló sorsod tekintetében? Hogyan tudod igazán elhinni, hogy Jézus megbocsátotta a 
bűneidet, és hogy az örökkévalóságot a mennyben fogod tölteni? Összehasonlításban a 
szellemi dolgok, melyek tekintetében hiszünk az Úrban sokkal jelentősebb dolgok, mint a 
pénz. A pénz csekély dolog, de ez az alsó szint, ahol el kell kezdenünk bízni Istenben. A Péld. 
11,24. kijelenti, hogy van, aki többet ad, mint amennyi látszólag szükséges, és mégis 
gyarapszik, mások fukarkodnak azzal, amijük van, és mégis szegények.  
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Ha először Isten országát és az Ő igazságát keresed, akkor Ő mindezeket megadja néked. 
Ha azt mondod, szeretnéd, ha Isten segítene neked az anyagi dolgokban, és imádkozol a 
segítségéért – de nem keresed először Isten országát, és nem teszed meg a hit lépéseit az 
anyagiak terén való bizalom felé, és nem adakozol – akkor valójában nem bízol Istenben. 

Kérdések a tanítványokhoz  
 

1. Olvasd el Jn. 3,16. versét. Mi indítja Istent arra, hogy adjon? _______________________ 
 
2. Olvasd el 1Kor. 13,3. versét. Mi legyen az adakozásunk indítéka? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Jak. 2,15-16. versét. Magyarázd meg ennek az igeszakasznak a jelentését. 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Lik. 6,38. versét. Mit mond ez a vers neked? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Ef. 1,7. versét. Isten ad az Ő gazdagságából vagy a gazdagsága szerint? 

Magyarázd meg a különbséget. _______________________________________________ 
 
6. Olvasd el Péld. 19,17. versét. Amikor adsz a szegényeknek, mit teszel? _______________ 

Vissza fogja neked fizetni Isten? _____________________________________________ 
 
7. Olvasd el Zsolt. 41,1-3. versét. Nevezz meg öt dolgot, amit Isten tesz azokkal, akik 

adakoznak a szegényeknek. _________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Jn. 3,16. – „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
 
1Kor. 13,3. – „És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet 
pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.” 
 
Jak. 2,15-16. – „[15] Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a 
mindennapi kenyere, [16] valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, 
melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, 
mit használ az? 
 
Lk. 6,38. – „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel 
adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul 
nektek.” 
 
Ef. 1,7. – „Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme 
gazdagságából,” 
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Péld. 19,17. – „Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti 
jótéteményét.” 
 
Zsolt. 41,2-4. – „[2] Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti 
az ÚR. [3] Az ÚR megőrzi, és életben tartja, boldog lesz a földön; nem engedi át ellenségei 
dühének. [4] Az ÚR enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen 
fekszik.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Jn. 3,16. versét. Mi indítja Istent arra, hogy adjon? A szeretete. 
 
2. Olvasd el 1Kor. 13,3. versét. Mi legyen az adakozásunk indítéka? A szeretet; azaz mások 

javának és hasznának a keresése, függetlenül attól, hogyan érzünk. 
 
3. Olvasd el Jak. 2,15-16. versét. Magyarázd meg ennek az igeszakasznak a jelentését. A 

szeretet kilencvenöt százaléka nem szóban nyilvánul meg. Nem abban áll, mit 
mondunk, hanem hogy mit teszünk. 

 
4. Olvasd el Lik. 6,38. versét. Mit mond ez a vers neked? Amilyen mértékkel adakozunk 

(kicsi vagy nagy), ugyanazzal a mértékkel kapunk mi is viszonzásul. 
 
5. Olvasd el Ef. 1,7. versét. Isten ad az Ő gazdagságából vagy a gazdagsága szerint? 

Magyarázd meg a különbséget. Az Ő gazdagsága szerint. Isten mindent odaadott, hogy 
megváltson minket, az Ő egyszülött Fiát. 

 
6. Olvasd el Péld. 19,17. versét. Amikor adsz a szegényeknek, mit teszel? Kölcsönad az 

Úrnak. 
Vissza fogja neked fizetni Isten? Igen. 

 
7. Olvasd el Zsolt. 41,1-3. versét. Nevezz meg öt dolgot, amit Isten tesz azokkal, akik 

adakoznak a szegényeknek. Megmenti őket a bajban. Megvédi őket. Gazdagságot ad 
nekik. Megmenti őket ellenségeiktől. Meggyógyítja őket; azaz ápolja őket, amíg 
visszanyerik az egészségüket. 
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Második szint 16. Lecke 

MIT KELL TENNI, HA ÚGY TŰNIK, HOGY AZ IMÁNK 
MEGVÁLASZOLATLAN MARADT? 

Írta: Andrew Wommack 
 

Ma arról szeretnék beszélni, mit kell tenni akkor, amikor úgy tűnik, hogy az imánk 
megválaszolatlan maradt, és hangsúlyozni szeretném azt a kifejezést, hogy „úgy tűnik”. Az 
igazság az, hogy Isten mindig, mindig válaszol bármilyen imára, amit elmondunk az Ő Igéje 
szerint hitben. Az 1Jn. 5,14-15. versében az áll: „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, 
hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy 
bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” Ez 
telve van bizalommal. Isten mindig megválaszolja az imádságot, de nem mindig látszik, hogy 
megválaszolta. A Mt. 7,7-8. versében az áll: „„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és 
találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a 
zörgetőnek megnyittatik.” Ezek a versek azt mondják, hogy Isten megválaszolja az imát. 
Mégis mindegyikünk gondolhatja azt életünk egyes időszakaiban, amikor kérünk valamit, – 
amiről úgy gondoljuk helyes dolog, nem teljesen önző, vagy nem esik kívül Isten akaratán –, 
hogy nem kaptunk választ.  

 
Isten Igéje arra buzdít, hogy kérjünk, és megadatik nékünk; de azt tapasztaljuk, hogy 

kértünk, és nem kaptuk meg. Melyik az igaz? A válasz meglepő lehet, de az igazság az, hogy 
valószínűleg mindkét eset igaz. A legtöbb ember azt gondolja: Várjunk egy kicsit! Isten Igéje 
azt állítja, hogy Isten megválaszolja az imát, és én nem látom, hogy ez megtörténik. A Jn. 
4,24. versében azt olvassuk: „Az Isten Lélek [Szellem], és akik imádják őt, azoknak lélekben 
[Szellemben] és igazságban kell imádniuk.” (zárójel a ford.-tól.) Isten szellemi téren 
működik, amikor megválaszolja az imákat, de a mi részünkről hitre van szükség ahhoz, hogy 
ez láthatóvá váljék. A hit az, amely átemeli a dolgokat a szellemi világból a fizikai világba. Ez 
alapvetően az, amit a Zsid. 11,1. versében olvasunk: „A hit pedig a remélt dolgokban való 
bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” nem azt mondja, hogy a hit a 
nem létező dolgokról való meggyőződés. Ezek igenis léteznek, de nem láthatóak, fizikai 
világ, de a láthatatlan, szellemi birodalomban. A hit átnyúl a szellemi világba, és behúzza 
ezeket a dolgokat a fizikai világba. 
 

Olyan ez, mint a rádiójel. A rádió és a televízió állomások folyamatosan közvetítenek. 
Tartózkodhatsz egy olyan helyiségben, ahol sem nem látod, sem nem hallod a jeleket, de ez 
nem jelenti azt, hogy nincsenek ott. Be kell kapcsolnod a rádiót, rá kell hangolnod arra az 
adóra, amit hallgatni akarsz. Akkor a rádió fogja azokat a jeleket abból a közegből, amit te 
nem érzékeltél, és lejátssza abban a közegben, ahol hallhatod őket emberi füllel. Isten hasonló 
módon válaszol az imádságokra: megad dolgokat a szellemi közegben, és hit által te 
átnyúlhatsz, és behozhatod őket a fizikai világba. A fizikai és a szellemi világ párhuzamosan 
létezik egymás mellett. Isten cselekszik, és válaszol az imádra, de sosem fogod látni a 
megnyilvánulását a fizikai világban, hacsak nem képez a hited hidat a láthatatlan szellemi, és 
a fizikai világ között, amelyben élünk. 
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Dániel, Isten egyik embere például imádkozott, és kérte Istent, hogy adjon neki 
kijelentést. Helyszűke miatt most összefoglalom a történetet. Az Úr küldött egy angyalt, 
Gabrielt, hogy jelenjen meg Dánielnek a válasszal az imádságára. A Dán. 9,22-23. versében 
azt olvassuk: „Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám: Dániel, azért jöttem ide, hogy 
megértésre tanítsalak. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért 
jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy Isten előtt. Értsd meg a kijelentést, és 
értsd meg a látványt!” Íme a lényeg: Gábriel azt mondta, hogy már Dániel imájának kezdetén 
kiadta Isten a parancsot, hogy vigyék meg a választ Dánielnek. Ha elolvasod, mennyi ideig 
tartott, míg eljutott hozzá a válasz, kb. három percet számolsz. Három perc késési idő van 
Isten parancsa és a fizikai megnyilatkozás között. 

 
Feltételezhetnénk, hogy ha Isten Igazán Isten, és valamit tenni akar, akkor az egy 

csettintésre végbemegy; de ez nem így van. Ebben az esetben Isten kiadta a parancsot, és kb. 
három percre volt szüksége Gábrielnek, hogy áthidalja a távolságot. Nem tudom ennek az 
okait, és valójában nem is lényegesek. Arra próbálok rámutatni, hogy attól az időtől, melytől 
Isten kiadta a parancsot, kb. három percnyi késedelmi idő telt el, mire megjelent. Ha most ez 
volna a leghosszabb idő, ameddig hinnünk kéne egy imára érkezett válaszig, többségünk ki 
tudna tartani, de ez nincs mindig így. 

 
A Dán. 10. fejezetében ugyanaz az ember egy másik imát mond, és ezúttal három hétbe 

telik, mire megérkezik a válasz. Sokan, akik ezt olvassák, azt mondhatnák: „Hogyan lehet, 
hogy Isten először három perc alatt válaszolta meg Dániel imáját, és a másik imát pedig 
három hét alatt?” A Dán. 10,11-12. versében az áll: „Ezt mondta nekem: Dániel, te kedves 
férfiú! Értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet! 
Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az 
első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, 
meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem.” Ebből megtudjuk, hogy Isten már 
Dániel imájának az első napján elküldte a küldöttét. Három hétbe telt, míg ez a válasz 
megjelent, de Isten hűséges. A Biblia azt mondja, Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz 
(Zsid. 13,8.). 

 
Ha összeteszed a 9. és a 10. fejezetet, hiszem, hogy Isten mindkét imát azonnal 

megválaszolta. Az egyik válasz megérkezéséig három perc, a másikig három hét telt el, de ez 
nem Istenen múlt. A lényeg: Isten megválaszolja az imádságainkat. Ő megtesz dolgokat, de 
sok minden történhet az imára adott válasz, és a válasz megjelenése között. Neked hinned 
kell; a hitnek kell átnyúlnia a szellemi világba, és áthoznia a választ a fizikai világba. A hit 
tehát az egyik döntő tényező. 

 
Ugyancsak olvashatod a Dán. 10,13. versében: „A perzsa birodalom vezére ugyan utamat 

állta huszonegy napig, de Míkáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott 
maradnom a perzsa birodalomban,”. Ez nem fizikai személyről beszél, hanem démoni 
akadályozásról. A Sátán egy másik tényező a folyamatban. Isten megválaszolja az imákat, de 
a Sátán megakadályozza, hogy a válasz az emberekhez eljusson. Például, ha hiszed, hogy 
Isten segít az anyagiakban, Ő nem személyesen fog neked pénzt adni. Nem fog pénzt 
hamisítani. Nem fog előállítani bankjegyeket, nem hullatja le a mennyből, és teszi a zsebedbe. 
A Lk. 6,38. versében az áll: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, 
megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel 
mérnek viszonzásul nektek.” Isten megválaszolja az imádat, de a válasz embereken keresztül 
érkezik. Vannak, akik meg vannak kötözve kapzsisággal, és ha haragszanak rád, vagy 
valamivel megsértetted őket, a Sátán megakadályozhatja, hogy az imád rajtuk keresztül 
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választ kapjon. Amikor imádkozol, különösen az anyagiakért, fel kell ismerned, hogy mások 
részei lehetnek a te anyagi csodádnak, és imádkoznod kell értük. 

 
Isten hűséges. Ő sohasem mulasztja el a választ egyetlen imára sem, ami az Igéjén alapul 

és hittel van elmondva. Ő mindig ad, de nem biztos, hogy látod a megjelenését, amely más 
tényezőkön múlik. Imádkozom, hogy ez segítsen neked építeni a hited, és tudd, hogy Isten 
mindig választ ad az imáidra. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Mt. 7,7-8. versét. Mit várhatunk Istentől, ha kérünk valamit Tőle? 
________________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el Mt. 7,7-8. versét. Ha keressük Istent, mire számíthatunk? __________________ 

 
3. Olvasd el Mt. 7,7-8. versét Mire számíthatunk, ha zörgetünk? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Jn. 10,35. versét. Kevesebbet ad-e Isten, mint amit az Igéjében megígért? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Jak. 4,1-3. versét. Miért nem kapták meg ezek az emberek, amit kértek Istentől? 

________________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el 1Pét. 3,7. versét. Ha rosszul bánsz a házastársaddal, mi történik az 

imaéleteddel? ____________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el 1Jn. 5,14-15. versét. Mi a kulcsa az ima megválaszolásának? 

________________________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el Mk. 11,24. versét. Amikor imádkozol, mit kell tenned? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Mt. 7,7-8. – „[7] Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és 
megnyittatik nektek. [8] Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek 
megnyittatik.” 
 
Jn. 10,35. – „Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást 
nem lehet érvénytelenné tenni,” 
 
Jak. 4,1-3. – „[1] Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló 
önző kívánságok okozzák-e ezeket? [2] Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és 
irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, 
mert nem kéritek. [3] Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán 
élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.” 



 130

1Pt. 3,7. – „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a 
gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet 
kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” 
 
1Jn. 5,14-15. – „[14] Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata 
szerint kérünk, meghallgat minket. [15] Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat 
minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk”. 
 
Mk. 11,24. – „Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit 
kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Mt. 7,7-8. versét. Mit várhatunk Istentől, ha kérünk valamit Tőle? Várhatjuk, 
hogy megadja, amit kérünk. 

 
2. Olvasd el Mt. 7,7-8. versét. Ha keressük Istent, mire számíthatunk? Megtaláljuk. 

 
3. Olvasd el Mt. 7,7-8. versét Mire számíthatunk, ha zörgetünk? Hogy megnyittatik 

nekünk. 
 
4. Olvasd el Jn. 10,35. versét. Kevesebbet ad-e Isten, mint amit az Igéjében megígért? Nem. 
 
5. Olvasd el Jak. 4,1-3. versét. Miért nem kapták meg ezek az emberek, amit kértek Istentől? 

Mert az indítékaik helytelenek voltak, és a szívük nem volt tiszta. Mindent 
maguknak és magukért akartak. Teljes önzés motiválta őket. 

 
6. Olvasd el 1Pét. 3,7. versét. Ha rosszul bánsz a házastársaddal, mi történik az 

imaéleteddel? Az imáid meghiúsulnak. 
 
7. Olvasd el 1Jn. 5,14-15. versét. Mi a kulcsa az ima megválaszolásának? Isten akarata 

szerint kell kérni. 
 
8. Olvasd el Mk. 11,24. versét. Amikor imádkozol, mit kell tenned? Hinned kell abban, 

hogy megkapod, amit kérsz, és meg fogod kapni. 
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Harmadik szint 1. Lecke 

AZ ISTENI ÁRAMLAT 
Írta: Andrew Wommack 

 
Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani 

rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal és kenettel Istentől, de 
hogyan továbbíthatjátok azt mások felé? Számos igevers van, amellyel kezdhetnénk. A Fil. 
1,6 versében Pál így imádkozik: „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte 
bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” A legelső lépés ahhoz, hogy Isten 
hatalma átáradhasson rajtad keresztül mások felé az, hogy először felismered a jó dolgokat, 
melyek benned vannak. Nem adhatod tovább, ami neked sincs, de ha egyszer megtudod, mid 
van benned, a dolgok maguktól kezdenek működni.  Kezded megosztani másokkal az 
izgalmadat, bizonyságot teszel arról, mit tett Isten az életedben, és így néhány embernek 
segítséget nyújtasz. 

 
Az 1Jn. 4,7-8. verse azt mondja: „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől 

van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte 
meg az Istent; mert Isten szeretet.” Valahányszor úgy érzed, hogy szeretet áramlik ki tőled 
egy másik ember felé, akkor Isten az, Aki kiáramlik feléjük. Voltaképpen négy fő szó szerepel 
a görög nyelvben a „szeretet”-re, és ezek közül a legmagasabb forma az agapé szeretet, mely 
Isten természetfeletti szeretete. Fel kell ismerned a különbséget a valaki iránti vonzalom, 
vágy, és Istennek e természetfeletti, magas szintű szeretetének formája között. Bármikor 
megkülönbözteted, hogy Isten szeretete-e az, ami kiáramlik tőled valaki felé, nem öncélú 
dolgot szolgálsz. Meggyőződhetsz erről, ha elolvasod az 1Kor. 13,4-8. versét, mely leírja az 
Isten szerint való szeretet jellemzőit. Nem irigykedik, nem önző, nem keresi a maga hasznát, 
nem gerjed haragra, stb. Elemezned kell, mit nevezel szeretetnek és meg kell győződnöd róla, 
hogy valóban Isten szeretete az – amelyik nem önző, vagy nem magát szolgálja –, hogy nem 
azért szeretsz valakit, mert tehet érted dolgokat. Ahogy ebben növekszel, és szó szerint 
kezded megkülönböztetni ezt a fajta szeretetet, amikor érzed átáramlani rajtad valaki felé, ez 
Istentől jön. Ha egyszer megkülönbözteted Isten szeretetét, mely átáramlik rajtad valaki felé, 
csupán annyit kell tenned, hogy követed azt néhány bátorító szóval vagy cselekedettel – tégy 
valamit. 

 
Gyakran előfordul, hogy miközben imádkozom, eszembe jut valaki, és Isten jóságos 

szeretetét és együttérzését érzem iránta. Ennek nincs különösebb oka; természetfeletti érzület. 
Már tudom, hogy ilyenkor fel kell hívnom az a személyt, vagy levelet kell írnom neki, vagy 
valamilyen módon kapcsolatba kell lépnem vele. Csaknem minden alkalommal azt a választ 
kapom: „Nahát, Isten beszélt rajtad keresztül hozzám, és megérintette az életemet.” Tudod, 
miért történik ez? Azért, mert érzékelem ezt a szeretetet, ezt az isteni együttérzést átáramlani 
rajtam az iránt a személy iránt. Amikor érzem, felismerem, hogy nem tőlem van – Istentől 
jön. Isten szeretet, és amikor szeretek másokat, Isten az, Aki szereti bennem az embereket 
rajtam keresztül. Így szolgált Jézus. A Mt. 14,14. versében az áll: „Amikor Jézus kiszállt, és 
meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.” A mód, ahogy 
Isten hatalma átáramlott Jézuson, az az együttérzés és szeretet volt, melyet Jézus érzett az 
emberek iránt, akik felé szolgált. A Mt. 8,2-3. versében egy leprásról van szó, aki tisztátalan 
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volt, és senki sem érinthette meg a zsidó törvény szerint (aki megérintette, beszennyeződött, 
és maga is tisztátalanná vált.) Ez a leprás felemelte hangját, és távolról kiáltott Jézusnak: 
„Uram, ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: 
„Akarom. Tisztulj meg!” És a lepra azonnal letisztult róla.” Jézus szánalomra indult a leprás 
ember iránt, és megérintette. Ha tanulmányozod a Bibliát, ezzel az együttérzéssel, ezzel az 
isteni szeretettel találkozol sok helyen. Ez nem csupán egy érzelem, hanem együttérzés, mely 
átárad rajtunk. 

 
Amikor Jézus a kereszten függött, annyira szerette a körülötte lévő embereket, hogy azt 

mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Ezt azokról az 
emberekről mondta, akik megfeszítették Őt, mégis szánalmat érzett irántuk, és arra kérte 
Istent, hogy bocsásson meg nekik. Tudjuk, hogy nem lúdbőrözött tőlük – ez nem csak egy 
érzés vagy egy indulat volt – hanem döntés. Mindamellett Jézus érezte és kifejezte a szeretetet 
az emberek iránt. Mindnyájatokban, akik újonnan születtetek, Isten él. Annak a versnek az 
alapján, amellyel leckénket kezdtük, 1Jn. 4,8. szerint Isten szeretet, és át akar áradni rajtad, 
hogy eljusson a többi emberhez. Ennek érdekében ébreszt együttérzést. Érezni fogod, ahogy 
kiárad belőled mások felé, és amikor érzed, cselekedned kell. 

 
Nem kell mindig valami különleges dolgot tenned. Nem kell „azt mondta az Úr” alapján 

tenni valamit. Olykor feltámad benned az együttérzés valaki iránt, odamész hozzá, átkarolod, 
és azt mondod: „Isten szeret téged, és én is szeretlek.” Tudom, hogy egy alkalommal 
számomra is működött ez, amikor elegem lett, és olyan helyzet jutottam, hogy el akartam 
hagyni egy gyülekezetet. Az emberek hazudtak rólam, sőt, valaki még azzal is 
megfenyegetett, hogy megöl. El voltam keseredve, és azt éreztem: „Istenem, mi értelme az 
egésznek? Senki sem méltányolja, amit tenni próbálok.” Küzdöttem az ördöggel, és akkor egy 
barátom távolsági hívással felhívott. Néhány percet beszélt, én pedig megkérdeztem tőle: 
„Miért hívtál?” Azt felelte: „Csak azt akartam neked mondani, hogy szeretlek. Imádkoztam, 
és Isten szeretetét éreztem irántad. Nagyra becsüllek.” Mindössze ennyit mondott. Semmit 
sem tudott arról, mi zajlik éppen az életemben, de Isten használta őt. Tudtam, hogy Isten 
szeret ezen az emberen keresztül, ez tartott meg a szolgálatban, és megváltoztatta az életemet. 

 
Nem kell mélyrehatónak lenni, vagy szükségszerűen nagy szavakat mondani. Isten 

szeretet, és bármikor megkülönbözteted, hogy ez a szeretet áramlik át rajtad, ez isteni 
áramlat… Isten isteni élete. Amikor érzékeled ezt, követned kell. Menj, és tégy valamit, 
mondj valamit, légy áldás valaki számára. Isten adni fog a szádba szavakat. Használni fog 
téged, és megszabadít embereket, ahogy együttérzésre indulsz, és szolgálsz azok felé, akik 
körülötted vannak. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

Megjegyzés: Ebben a leckében megvizsgáljuk, hogyan hagyjuk kiáramlani mások felé azt, 
amit Isten helyezett belénk. 
 
1. Olvasd el Fil. 1,6. versét. Mi az első lépés ahhoz, hogy engedjük Istent kiáramlani 

belőlünk? ________________________________________________________________ 
 
2. Olvasd el 1Jn. 4,7-8. versét. Mi az igazi forrása a szeretet kiterjesztésének? 

________________________________________________________________________ 
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3. Andrew azt állítja: „Bármikor úgy érzed, hogy szeretet áramlik ki belőled, ez Isten 
kiáramlása belőled.” Melyik kijelentés bizonyítja ezt a 1Jn. 4,7. versében? 
________________________________________________________________________ 

 
4. Olvasd el 1Kor. 13,4-8. versét. Sorold fel néhány jellemzőjét Isten szeretetének. 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Mt. 14,14. versét. Hogyan viszonyult Jézus másokhoz, miközben szolgált 

feléjük? _________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Mt. 25,37-34. versét. Amikor szeretettel és együttérzéssel fordulunk másik felé, 

valójában kit szeretünk, és kivel törődünk? 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Fil. 1,6. – „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, 
elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” 
 
1Jn. 4,7-8. – „[7] Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az 
Istentől született, és ismeri Istent. [8] aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert 
Isten szeretet.” 
 
1Jn. 4,7. – „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az 
Istentől született, és ismeri Istent;” 
 
1Kor. 13,4-8. – „[4] A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel. [5] Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. [6] Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. [7] Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. [8] A szeretet 
soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: 
meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.” 
 
Mt. 14,14. – „Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és 
meggyógyította betegeiket.” 
 
Mt. 25,37-40. – „[37] Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged 
éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? [38] Mikor 
láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 
[39] 
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? [40] A király így felel 
majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb 
atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 
 
Zsid. 6,10. – „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és 
arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és 
most is szolgáltok.” 
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Megoldások 
 

Megjegyzés: Ebben a leckében megvizsgáljuk, hogyan hagyjuk kiáramlani mások felé azt, 
amit Isten helyezett belénk. 
 
1. Olvasd el Fil. 1,6. versét. Mi az első lépés ahhoz, hogy engedjük Istent kiáramlani 

belőlünk? Fel kell ismernünk minden jó dolgot, amit Isten helyezett belénk Jézus 
Krisztusban. 

 
2. Olvasd el 1Jn. 4,7-8. versét. Mi az igazi forrása a szeretet kiterjesztésének? Isten, mert 

Isten szeretet (1Jn. 4,8.). 
 
3. Andrew azt állítja: „Bármikor úgy érzed, hogy szeretet áramlik ki belőled, ez Isten 

kiáramlása belőled.” Melyik kijelentés bizonyítja ezt a 1Jn. 4,7. versében? A szeretet 
Istentől van (Ő a forrása). 

 
4. Olvasd el 1Kor. 13,4-8. versét. Sorold fel néhány jellemzőjét Isten szeretetének.  
 

A szeretet türelmes. Ez jelen időben áll, ami arra utal, hogy a szeretet folyamatosan 
így viselkedik. 
 
A szeretet jóságos; Jó cselekedetekben nyilvánul meg. Jelen időben áll, ami arra utal, 
hogy a szeretetet folyamatosan így viselkedik. 
 
A szeretet nem irigykedik. Nem neheztel másokra azok szerencséje vagy sikere miatt. 
 
A szeretet nem kérkedik. Nem dicsekszik, nem henceg önmagával. Nem büszke. 
 
Nem fuvalkodik fel. Nincs eltelve önmagától. Nem büszke, nem tolakodó. 
 
Nem viselkedik bántóan. Nem viselkedik úgy, hogy azzal megsértse, ami helyes. Nem 
goromba. 
 
Nem keresi a maga hasznát. Nem önközpontú. 
 
Nem gerjed haragra. Nem haragszik meg könnyen, nem lehet hamar indulatba 
hozni. 
 
Nem rója fel a rosszat. Nem feltételez mindig rosszat másokról. Nem őrzi meg a 
rosszat. 
 
Nem örül a hamisságnak. Nem leli örömét az igazságtalanságban, vagy abban, ami 
rossz.  
 
Együtt örül az igazsággal.  
 
Mindent elfedez. Mindig támogató. Sosem adja fel. 
 
Mindent hisz. A szeretet mindig bízik. 
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A szeretet soha el nem múlik. Mindig megmarad. Mindvégig és örökké. 
 
5. Olvasd el Mt. 14,14. versét. Hogyan viszonyult Jézus másokhoz, miközben szolgált 

feléjük? Együttérzéssel viszonyult másokhoz. A szótár az „együttérzés” szót úgy 
határozza meg, hogy „rokonszenv; szánalom, könyörület.” 

 
6. Olvasd el Mt. 25,37-34. versét. Amikor szeretettel és együttérzéssel fordulunk másik felé, 

valójában kit szeretünk, és kivel törődünk? Magával Jézussal. Lásd Zsid. 6,10. versét. 
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Harmadik szint 2. Lecke 

AZ AJÁNDÉKOK HASZNÁLATA A SZOLGÁLATHOZ 
Írta: Andrew Wommack 

 
Ma arról beszélünk, hogyan oszthatod meg Isten szeretetét, amit Istentől kaptál, másokkal 

– hogyan lehetsz hatékony lelkimunkás mások számára. Az 1Pt. 4,11. versében az áll: „ha 
valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit,” Az „Isten igéit” kifejezés az 
Ószövetségre utal, amikor létezett a Szentek Szentje, és Isten Igéjét a Szövetség Ládájába 
helyezték. Ezt „orákulum”-nak nevezték, tehát amikor Péter „Isten Igéjéről, azaz Isten 
orákulumáról” beszél, ezt azt jelenti, hogy Isten szájaként kell szólnunk. Úgy beszélj, mintha 
Istentől szólnál. Az igeszakasz így folytatódik: „ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt 
az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié 
a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.” Ez arról beszél, hogy úgy kell szolgálnod másokat, 
hogy nem a saját képességeidre támaszkodsz, hanem azokra a képességekre, melyeket Isten 
ad. 

 
Az egyik nagyszerű dolog a keresztény életben, hogy nem csak te vagy én beszélünk 

valakivel, és osztunk meg dolgokat saját képességeink alapján, hanem Maga Isten jön és él 
bennünk. Ő kezd beszélni, és árad ki rajtunk keresztül. Az Úr szó szerint birtokolhat minket, 
és az Ő Szelleme árad át rajtunk. Amint elkezdjük ezt megosztani másokkal, nem szabad 
elfelednünk, hogy ez az, amit a Szellem ajándékának nevezünk, és ami másokért van. Isten 
minden egyes személyt beépít Krisztus testébe, és különleges ajándékot ad neki. Az 1Kor. 12. 
fejezetében azt olvassuk, hogy mindegyikünknek más-más ajándék adatott Isten szándéka 
szerint. A 4-6. versben az áll: „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a 
Lélek [Szellem] ugyanaz. Különbségek [sokféleség] vannak a szolgálatokban is, de az Úr 
ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt 
véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.” (zárójel tőlem). Ez azt jelenti, Isten munkálkodik ezeken 
keresztül mindnyájunkban, ahogy a 7. vers állítja: „A Lélek [Szellem] megnyilvánulása pedig 
mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” vagy mindenkinek (zárójel a ford.-tól). 

 
Ezek a versek arról beszélnek, hogy Isten természetfeletti képességeket helyezett el 

mindegyikünkben. Lehet, hogy nem érzed, hogy nem vagy tudatában, de ez Isten Igéjének 
ígérete. Ha eljutottál eddig a Tanítványi Evangélizáció sorozatban, ha már Jézust választottad 
Uradnak, ha megtanultad, hogyan végy át dolgokat Istentől, és elkezdted azokat alkalmazni az 
életedben, akkor ígérhetem, hogy a Szent Szellem ereje munkálkodik benned. Más emberek 
számára rejlenek csodák benned. Isten mag formájában helyezett egy csodát beléd valaki más 
számára. Rajtad múlik, hogy képes vagy-e kibocsátani azt az ő életébe. A Biblia azt mondja, 
ez mindegyikünk számára adatott a Szellem által. Senki sem maradt ki ebből. A Szellem 
kilenc különféle ajándéka található felsorolva az 1Kor. 12. fejezetében, mint pl. a bölcsesség 
beszéde, az ismeret beszéde, a szellemek megkülönböztetése, csodatévő erők, a gyógyítás 
ajándékai, stb. A Róm. 12. fejezetében további ajándékok vannak felsorolva, melyekkel most 
nincs időm foglalkozni. Önállóan kell tanulmányoznod őket, és tudatosítani magadban, hogy 
mindenkiben ott van a Szent Szellem sajátos kenettel – sajátos képességgel –, hogy szolgálni 
tudj mások felé. Nem mindenki képes oly módon szolgálni, ahogy például én teszem. Lehet, 
hogy nem rendelkezel a tanítás ajándékával, de a Krisztus testében mindenki taníthat, 
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megosztva a hitét másokkal. Vannak, akik kifejezetten tanításra hívattak el, vannak, akik 
prédikálásra és gyülekezetek pásztorolására. Egy másik ajándékból, amely a Róm. 12-ben 
szerepel, megtudjuk, hogy vannak, akik a vendégszeretet ajándékával rendelkeznek. 
Sokunknak lehet olyan képessége vagy ajándéka, amiről nem is tud. Csupán a vágy van 
benne, hogy képes legyen áldás lenni valaki számára. Lehet, hogy te vagy az a személy, aki, 
ha belép egy szobába, ott észreveszi azokat az embereket, akik betegnek látszanak. 
Hangsúlyozod nekik, hogy tudod, min mennek keresztül, és szeretnéd, ha jobban éreznék 
magukat, szeretnél szolgálni feléjük. Tudtad, hogy ez Isten természetfeletti ajándéka? 

 
A Róm. 12. fejezetében az áll, hogy néhányan az adakozás ajándékára hívattak el, arra a 

képességre, hogy pénzt keressenek, és támogassák az evangéliumot. Ez az ő ajándékuk, az ő 
életre elhívásuk, és néhányan közületek erre vannak elhívva. Vannak, akiknek a buzdítás 
ajándéka adatott. Mások a szolgálat ajándékát kapták, akiket kifejezetten a gyülekezet hív 
segítőnek. Mindenféle dolog van, amiben munkálkodni lehet, nem csak a gyülekezetben, 
hanem az emberekkel való mindennapi találkozásainkban. Vannak közöttetek olyanok, akik a 
bátorítás képességével rendelkeznek, bátorítják azokat, akik ellankadtak. Ez olyasmi, amit én 
sosem tudok tenni csupán az Ige tanítása által. Neked egyszerűen képességed lehet arra, hogy 
átkarolj valakit, és megáldjad, és bátorítsad. Arra szeretnék rámutatni, hogy nem kell ezt úgy 
látnod, mint csupán természetes dolgot, azzal, hogy „én ilyen személyiség vagyok”. 
Besorolhatod magad ilyen típusú embernek, de tudod mit, ez természetfeletti képesség, 
melyet Isten helyezett el benned, hogy ajándékokat, képességeket adjon, és távlatot, mely 
vonz bizonyos dolgok megtevésére. 

 
Amikor másoknak szolgálsz, a Biblia azt mondja, azokkal kell szolgálnod, melyeket Isten 

helyezett el benned. Mindnyájunknak lelkimunkássá kell válnunk, akár teljes idejű 
hivatásban, mint állásunkban, vagy akárhol vagyunk. Ha a szomszédjaid felé szolgálsz, vagy 
a közeli üzletben dolgozó emberek felé, azzal a képességgel kell szolgálnod, amit Isten ad 
neked, és nem a saját képességeiddel. Tehát arra buzdítalak, hogy keresd Istent, fedezd fel az 
ajándékokat, melyeket Ő helyezett el benned, és ne értékeld alul őket, ha nem hívattál el 
valamelyik szolgálati ajándékra, ami hivatás. Ismerd fel, hogy a Szent Szellem 
mindnyájunkban elhelyezett természetfeletti képességet, és szolgálj másoknak azzal az 
ajándékkal, amelyet te kaptál Istentől. 

 
Ez időt és gyakorlatot vesz igénybe. Nem fog tökéletesen menni az első alkalommal, tehát 

ne félj gyakorolni. Ha hibázol, Isten trónja nem fog ledőlni, és az emberek látni fogják a 
szíved őszinteségét. A szereteted fog szolgálni feléjük, akkor is, ha valamit nem tökéletesen 
teszel. Kezdj el szolgálni mások felé. Ismerd fel, hogy Isten megajándékozott, és kezdd el 
megosztani a természetfeletti képességedet, melyet Ő adott neked mások számára. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el 1Pt. 4,11. versét. Kinek a képességeivel kell szolgálnunk? 
________________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el 1Kor. 12,4. versét. Különféle lelki ajándékok vannak, de ki a forrása 

mindegyiknek? ___________________________________________________________ 
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3. Olvasd el 1Kor. 12,6. versét. Melyik a helyes állítás: A. Isten csak egyféle módon 
munkálkodik. B. Isten különféle módokon munkálkodik az embereken keresztül. C. Isten 
csak az igehirdetőn keresztül munkálkodik. 

 
4. Olvasd el 1Kor. 12,7. versét. A Szent Szellem jelenléte és a szellemi ajándékok 

mindnyájunk számára adattak mindenki javára. Igaz vagy hamis? 
 
5. Olvasd el 1Kor. 12,8-10. versét. Sorolj fel és határozz meg néhány szellemi ajándékot, 

melyet Isten ad az embereknek. ______________________________________________ 
 
6. Olvasd el Róma 12,6-8. versét. Határozd meg az itt felsorolt szellemi ajándékokat, 

melyeket Isten ad az embereknek. ____________________________________________ 
 
7. Észrevetted, hogy valamelyik ajándék ezek közül működik rajtad keresztül? Ha igen, 

melyik? _________________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el 1Kor. 12,7. versét. Ki látja a hasznát ezeknek az ajándékoknak? 

________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

1Pt. 4,11. – „ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy 
szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék 
Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” 
 
1Kor. 12,4. – „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz.” 
 
1Kor. 12,6. – „És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki 
mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.” 
 
1Kor. 12,7. – „A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon 
vele.” 
 
1Kor. 12,8-10. – „[8] Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az 
ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. [9] Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik 
ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. [10] Van, aki az isteni erők munkáit 
vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy 
pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. 
 
ApCsel. 27,21-15. – „[21] Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: 
„Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy 
elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. [22] Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy 
bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. [23] Mert ma éjjel elém állt 
annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. [24] Ez azt mondta: Ne félj, 
Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled 
vannak a hajón. [25] Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, 
ahogyan nekem megmondta.” 
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ApCsel. 9,11-12. – „ [11] Az Úr pedig így szólt hozzá: „Kelj fel, menj el abba az utcába, 
amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak 
neveznek: mert íme, imádkozik, [12] és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be 
hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson.” 
 
1Kor. 13,2. – „És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek 
birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig 
nincs bennem: semmi vagyok.” 
 
Mk. 16,18. – „kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre 
teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” 
 
Zsid. 2,3-4. – „[3] akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy 
üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt 
számunkra, [4] Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel 
és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.” 
 
ApCsel. 11,27-28. – „[27] Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába. 
[28] Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség 
lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. 
 
1Kor. 14,3. – „Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.” 
 
ApCsel. 16,16-18. – „[16] Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, 
egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy 
hasznot hajtott gazdáinak. [17] Követte Pált és minket, és így kiáltozott: „Ezek az emberek a 
Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek!” [18] Ezt több napon át is 
művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: 
„Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!” És az még abban az 
órában kiment belőle.” 
 
ApCsel. 2,4-11. – „[4] Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. [5] Sok kegyes zsidó férfi 
tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. [6] 
Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a 
maga nyelvén hallotta őket beszélni. [7] Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik 
beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? [8] Akkor hogyan hallhatja őket 
mindegyikünk a maga anyanyelvén: [9] pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában 
laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, [10] Frígiában és 
Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 
[11] zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az 
Isten felséges dolgairól.” 
 
1Kor. 14,13-14. – „[13] Ezért aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is 
tudjon adni. [14] Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az 
értelmemet nem használom.” 
 
Róm. 12,6-9. – „[6] Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, 
eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, [7] 
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ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a 
tanításban, [8] a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a 
könyörülő pedig jókedvvel.” 
 
2Tim. 4,11. – „Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert 
hasznomra van a szolgálatban.” 
ApCsel. 13,1. – „Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: 
Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes 
fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul.” 
 
ApCsel. 13,15. – „Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. 
János is velük volt, mint segítőtárs.” 
 
Péld. 22,9. – „A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek.” 
 
ApCsel. – „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett 
titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” 
 
Mt. 5,7. – „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” 
 
1Kor. 12,7. – „A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon 
vele.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el 1Pt. 4,11. versét. Kinek a képességeivel kell szolgálnunk? Isten képességeivel. 
 
2. Olvasd el 1Kor. 12,4. versét. Különféle lelki ajándékok vannak, de ki a forrása 

mindegyiknek? Isten / Szent Szellem. 
 
3. Olvasd el 1Kor. 12,6. versét. Melyik a helyes állítás: B. Isten különféle módokon 

munkálkodik az embereken keresztül.  
 
4. Olvasd el 1Kor. 12,7. versét. A Szent Szellem jelenléte és a szellemi ajándékok 

mindnyájunk számára adattak mindenki javára. Igaz vagy hamis? Igaz. 
 
5. Olvasd el 1Kor. 12,8-10. versét. Sorolj fel és határozz meg néhány szellemi ajándékot, 

melyet Isten ad az embereknek.  
 

Bölcsesség igéje = Természetfeletti kijelentés Istentől az Ő gondolatairól és 
szándékáról. 
 
Ismeret igéje = Természetfeletti kijelentés Istentől bármely tényről vagy eseményről. 
 
Hit ajándéka = Természetfeletti képesség a hitre Istenben kétség vagy indoklás 
nélkül.  Lásd 1Kor. 13,2. 
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A gyógyítások ajándékai = Természetfeletti képesség betegek gyógyítására emberi 
segítség vagy gyógyszeres kezelés nélkül. Lásd Mk. 16,18. 
 
Isteni (csodatévő) erők = Természetfeletti beavatkozás, mely csodát hoz létre a 
természeti törvényekkel szemben. Lásd Zsid. 2,3-4. 
 
Prófétálás = Természetfeletti kijelentés, melyet Isten sugalmaz, és a beszélő ismert 
nyelven közöl. Lásd. ApCsel. 11,27-28. és 1Kor. 14,3. 
 
Lelkek megkülönböztetése  = Természetfeletti kijelentés Istentől a szellemek 
jelenlétéről vagy tevékenységéről. Lásd ApCsel. 16,16-18. 
 
Nyelveken szólás = Természetfeletti kijelentés, melyet Isten sugalmaz egy idegen 
nyelven (azaz idegen a beszélő személy számára). Lásd Ap Csel. 2,4-11. 
 
Nyelveken szólás magyarázata = Természetfeletti kijelentés, melyet Isten sugalmaz 
egy idegen nyelven elmondott üzenet megmagyarázására. Lásd 1Kor. 14,13-14. 

 
6. Olvasd el Róma 12,6-8. versét. Határozd meg az itt felsorolt szellemi ajándékokat, 

melyeket Isten ad az embereknek.  
 
Prófétálás = Természetfeletti kijelentés, melyet Isten sugalmaz, és a beszélő ismert 
nyelven közli. 
 
Szolgálat = Szolgálni másoknak gyakorlati dolgokban. Lásd 2Tim. 4,11. 
 
Tanító = Megmagyaráz, kifejt, közöl útmutatásokat. Lásd ApCsel. 13,1. 
 
Buzdító = Ösztönöz, tanácsol, bátorít, kérlel, int, vigasztal, vagy figyelmeztet. Lásd 
ApCsel. 13,15. 
 
Adakozó = Nagyvonalúan felajánl ajándékokat Istennek és másoknak. Lásd Péld. 
22,9. 
 
Előljáró = Vezető. Lásd ApCsel. 20,28. 
 
Könyörülő = Együttérzést mutató egy sértett vagy áldozat felé. Lásd Mt. 5,7. 

 
7. Észrevetted, hogy valamelyik ajándék ezek közül működik rajtad keresztül? Ha igen, 

melyik? 
 
8. Olvasd el 1Kor. 12,7. versét. Ki látja a hasznát ezeknek az ajándékoknak? Mindenki. 

Ezeknek az ajándékoknak a használatával segítünk másoknak, és engedjük, hogy Isten 
munkálkodjon rajtunk keresztül. 
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Harmadik szint 3. Lecke 

A CSODÁK DICSŐÍTIK ISTENT 
Írta: Andrew Wommack 

 
Beszéltünk az Isten hatalmában való járásról, és a mások felé történő szolgálatról az 

Istentől kapott ajándékokon keresztül. Szeretnék megosztani veletek néhány dolgot arról, 
hogyan dicsőíti ez igazán Istent, és hogyan várja el tőlünk az Úr, hogy használjuk az Ő 
természetfeletti képességét. Oly sok igevers szól erről, hogy csupán néhányat tudok 
megemlíteni. A Mát. 9.-ben van egy példa, amikor Jézus meggyógyított egy béna embert. 
Ennek az esetnek további részleteivel fogok foglalkozni a Mk. 2. alapján. A Mt. 9,8. versében 
az áll: „Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki 
ilyen hatalmat adott az embereknek.” Tudtad, hogy a Szellem ajándékai – a csodák – dicsőítik 
Istent, és ebből a célból adta Isten ezeket a csodálatos képességeket nekünk? 

 
Amikor beszélni kezdesz a hitedről az embereknek, természetes hozzáállás részükről, 

hogy kétkednek, és kérdéseket tesznek fel. „Nos, honnan tudjam, hogy amit mondasz, az 
igaz?” Egyszer hallottam T. L. Osborne-t, egy neves evangélistát, aki emberek százait és 
ezreit vezette az Úrhoz, amint a tapasztalatairól beszélt, mikor először szolgált külföldi 
misszióban. Megpróbált bizonyságot tenni az embereknek, de ők egyszerűen nem hitték el, 
amit mondott. Végül egy napon, miközben beszélgetett egy férfival, és arra hivatkozott „de a 
Bibliában az áll…” a férfi így válaszolt: „Miben különbözik a te fekete könyved, bármely 
másik fekete könyvtől?” Akkor T.L. Osborne arra gondolt, Honnan fogják tudni ezek az 
emberek, hogy a Biblia igaz? Hiszek abban, hogy a Biblia Isten Igéje, de hogyan győzőm meg 
erről ezeket az embereket? 

 
Legyőzötten, és kedveszegetten tért vissza a misszióból, hazajött, és keresni kezdte Istent.  

Az Úr azt mondta neki, hogy természetfeletti képességeit kell használnia. A jelek és csodák 
célja, hogy hitelesítsék Isten Igéjét, mely meg fogja változtatni az emberek életét. Az 1Pt. 
1,23. verse azt mondja: „mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek 
újjá, Isten élő és maradandó igéje által.” Isten Igéje az, ami megváltoztatja az emberek életét, 
de hogyan éred el, hogy elhiggyék, valóban Isten beszéde az? Nos, ez a célja a csodáknak. 
Amikor hirdetjük az Igét, és azt mondjuk, hogy Isten akarata valaki számára a gyógyulás, 
bemutathatjuk azt Jézus nevében. Vak szemük, vagy süket fülük megnyílik, ez hitelesíti, hogy 
Isten az, Aki cselekszik. A csodák nem változtatják meg az embert, de hitre vezetik őket 
abban, hogy az ige, amit mondasz, Isten Igéje. 
 

Erre bibliai példa a Mk. 2,1-9. versében található, ahol további részleteket olvasunk a 
bénáról, aki meggyógyult. „Néhány nap múlva [Jézus] ismét elment Kapernaumba, és 
elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem 
volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen 
vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, 
ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a 
hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” Ott ültek néhányan az 
írástudók közül, és így tanakodtak szívükben:„Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki 
bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?” Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így 
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tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: „Miért tanakodtok így szívetekben? Mi 
könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, 
fogd az ágyadat és járj!?” (zárójel tőlem). Az igazság az, hogy mindkét dolog gyakorlatilag 
lehetetlen. Lehetetlen egy embernek, hogy megbocsássa a bűnöket, és ugyancsak lehetetlen az 
embernek, hogy meggyógyítson egy béna személyt. Tehát ha Isten meg tudja tenni az egyiket, 
kétségkívül meg tudja tenni a másikat is. 

 
Jézus kijelentette a 10-12. versben: „Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van 

hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd 
az ágyadat, és menj haza!” Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki 
szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még 
sohasem láttunk!” Jézus világosan beszélt, amikor azt mondta: „Azért pedig, hogy 
megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a 
bénához…”. Meggyógyította a bénát, ebből az emberek tudták, hogy ha megtehet dolgokat a 
fizikai világban, melyeket láthattak bekövetkezni a szavára, akkor a szellemi dolgok is, mint a 
bűnök megbocsátása, ugyancsak bekövetkeznek. Jézus a csodákat használta igéje 
hitelesítésére. 
 

Ez pontosan ugyanaz a dolog, melyet a Zsid. 2,2-3. versében olvasunk: „Mert ha az 
angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség 
megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen 
nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették 
ezt számunkra,” Ez arról beszél, hogy Isten megerősítette igéjét a Szent Szellem ereje által. 
Illeszd ezt Mk. 16,20. verséhez: „Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr 
pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.”. 
Arra szeretnék rávilágítani, hogy Isten azt akarja, használd az Ő természetfeletti képességét és 
hatalmát a mások felé való szolgálatban. A Szent Szellem ajándékain keresztül végbemenő 
csodákat felhasználja arra, hogy meggyőzze az embereket, ténylegesen Ő szól hozzájuk. 
Végül is azt akarja, hogy az emberek szabadok legyenek a szívükben, de néha az út az 
emberek szívéhez a testükön és az érzelmeiken keresztül vezet. Ha törődsz ezekkel a 
területekkel, és látsz valakit megszabadulni, akkor meg fognak nyílni, hagyják, hogy az Úr 
megérintse az életük többi részét, és szó szerint átadják teljes lényüket Istennek. 

 
Az 1Kor. 2,1-5. versében Pál a korinthusiaknak írt, és elmondta nekik, hogyan történt az 

első találkozásuk: „Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint 
aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy 
határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a 
megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. 
Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, 
hanem a Lélek [Szellem] bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem 
Isten erején nyugodjék.” (zárójel a ford.-tól). Pál világossá teszi, nem azért jött a 
korinthusiakhoz, hogy csupán szavakkal fejezze ki magát, hanem azért, hogy megmutassa a 
Szellem hatalmát és erejét, így a hitük Isten erején alapuljon, ne emberi bölcsességen. 

 
A kereszténységnek csodálatos logikája van. Ha egyszer meglátod az igazságát, elámulsz, 

hogy miért nem ismerted fel hamarabb, és miért nem látja meg mindenki. De a kereszténység 
nem csupán logika... egy valóságos megtapasztalás, egy valóságos Istenről. Ő ma is él, ki 
akarja Magát jelenteni hatalommal, pontosan ugyanúgy, ahogy az Igéjében tette. A Zsid. 13,8. 
verse kijelenti: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Jézus eljött, és ember 
volt, Akinek szolgálatát közöttünk Isten megerősítette jelekkel, és csodákkal. Az ApCsel. 
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10,38. versében azt olvassuk: „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és 
hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában 
vergődtek, mert az Isten volt vele.” Az Ő beszéde megerősítést kapott, és azok a csodák úgy 
szóltak, mint a harangok, hogy üzenetéhez vonzzák az embereket. A csodák dicsőítették 
Istent. Sok igevers állítja, hogy ezek a csodák dicsőítették Istent, és ha Jézusnak használnia 
kellett a Szent Szellem erejét a szolgálathoz, és az emberek életének megváltoztatásához, 
hogyan gondoljuk, hogy mi jobban tesszük ezt, mint Ő? Ha Jézus csodákat tett, hogy az 
embereket Magához vonzza, és elfogadtassa velük az üzenetét, hogyan lehetséges azt 
hinnünk, hogy meggyőzhetjük a világot ma Isten természetfeletti hatalmának működtetése 
nélkül? Az igazság az, hogy a csodák dicsőítik Istent. Harangok, melyek vonzzák az 
embereket. Olyan, mint amikor ebédhez harangoznak – az étel az, amely megelégít, de a 
harang hívja fel rá a figyelmedet. Harang nélkül némelyek elmulasztanák az ebédet. Isten 
csodálatos hatalma nélkül sokan elmulasztanák azt az ismeretet, hogy Isten valóság, és 
megváltoztathatja a szívüket, megbocsáthatja a bűneiket. 

 
Arra buzdítalak, hogy ismerd fel: Isten át akar áradni mindegyikünkön, és működtetni 

akarja ezeket a csodákat rajtunk keresztül mások életében. Néhányan azt mondhatnátok: „De 
ez félelemmel tölt el engem. Mi van akkor, ha imádkozok valakiért, és nem gyógyul meg? 
Honnan tudjam, hogy bekövetkezik a gyógyulás?” Fel kell ismerned, hogy nem te teszed a 
csodákat; Isten teszi azokat. Nem a te felelősséged, ha a csoda működik, és a személy 
megszabadul, és nem a te hibád, ha nem így történik. Te csak imádkozz; Isten az, aki 
véghezviszi a gyógyítást, de rajtad keresztül kell kiáradnia. Isten használni akar téged 
csodálatos módon. Fel kell lapoznod Isten Igéjét, látnod kell, hogyan működött ez mások 
esetében, alkalmaznod kell azokat a dolgokat az életedben, és hagynod kell, hogy Isten 
csodálatos, természetfeletti hatalma elkezdjen ma átáradni rajtad.  

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Mit nevezünk csodának? 
_______________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el Mk. 2,10-12. versét. Mit mutatott be Jézus csodája, mire van hatalma? 

________________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Mk. 16,15-18. versét Mint hívők, mit kell tennünk? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el ApCsel. 8,5-8. és 12. versét. Mit láttak az emberek, és mit tettek erre válaszul? 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el ApCsel. 3,12. versét. Mit mondott Péter apostol saját szentségéről a csodák 

szempontjából? ___________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el ApCsel. 3,16. versét. Hogyan történtek a csodák? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Vannak olyan csodák az Újszövetségben, melyek nem az apostolok által történtek meg? 

________________________________________________________________________ 
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8. Olvasd el 1Kor. 1,7. versét. Mikor töröltetik el a csodák ajándéka? 
________________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Mk. 2,10-12. – „[10] Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket 
megbocsátani a földön - így szólt a bénához: [11] Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és 
menj haza!”. [12] Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme 
láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még 
sohasem láttunk!” 
 
Mk. 16,15-18. – „[15] Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, 
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. [16] Aki hisz, és megkeresztelkedik, 
üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. [17] Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: 
az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, [18] kígyókat vesznek kezükbe, és 
ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok 
meggyógyulnak.” 
 
ApCsel. 8,5-8., 12. – „[5] Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. 
[6] A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és 
látták azokat a jeleket, amelyeket tett. [7] A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból 
hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, [8] és nagy öröm volt abban 
a városban. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről 
szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek; férfiak és nők egyaránt. 
 
ApCsel. 3,12. – „Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: „Izráelita férfiak, mit 
csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük 
volna el, hogy ő járjon?” 
 
ApCsel. 3,16. – „Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok 
és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme 
láttára.” 
 
Mk. 9,38-39. – „[38] János ezt mondta neki: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki 
ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket.” [39] Jézus azonban ezt mondta: „Ne 
tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna 
engem,” 
 
ApCsel. 8,5-7. – „[5] Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. [6] A 
sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták 
azokat a jeleket, amelyeket tett. [7] A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan 
kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult,” 
 
ApCsel. 9,10-18. – „[10] Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr 
megszólította őt látomásban: „Anániás!” Ő így válaszolt: „Íme, itt vagyok, Uram.” [11] Az 
Úr pedig így szólt hozzá: „Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, 
és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek: mert íme, imádkozik, [12] és 
látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson.” 
[13] Anániás így válaszolt: „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te 
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szentjeid ellen Jeruzsálemben, [14] és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja 
mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet.” [15] Ezt mondta neki az Úr: „Menj el, mert 
választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé. [16] 
Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.” [17] Anániás 
pedig elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: „Atyámfia, Saul, az Úr 
küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy 
újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” [18] És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a 
szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett,” 
 
1Kor. 1,7. – „Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk 
Jézus Krisztus megjelenését várjátok,” 

Megoldások 
 
1. Mit nevezünk csodának? Rendkívüli vagy szokatlan eseményt, melyet isteni erő 

megnyilvánulásának tekintenek, valamint Isten erejének természetfeletti 
közbeavatkozását a természetes törvények felett. 

 
2. Olvasd el Mk. 2,10-12. versét. Mit mutatott be Jézus csodája, mire van hatalma? 

Megbocsátani a bűnöket. 
 
3. Olvasd el Mk. 16,15-18. versét Mint hívők, mit kell tennünk? Hirdetnünk kell az 

evangéliumot, meg kell keresztelnünk a megtérteket, ördögöket kell űznünk, 
nyelveken kell szólnunk, és betegeket kell gyógyítanunk. 

 
4. Olvasd el ApCsel. 8,5-8. és 12. versét. Mit láttak az emberek, és mit tettek erre válaszul? 

Csodákat láttak (7. vers), hittek Jézusban, és megkeresztelkedtek vízzel (12. vers). 
 
5. Olvasd el ApCsel. 3,12. versét. Mit mondott Péter apostol saját szentségéről a csodák 

szempontjából? Nem az ő szentsége vagy hatalma gyógyította meg az embert; hanem 
Isten. 

 
6. Olvasd el ApCsel. 3,16. versét. Hogyan történtek a csodák? Jézus neve és a Benne való 

hit által. 
 
7. Vannak olyan csodák az Újszövetségben, melyek nem az apostolok által történtek meg? 

Igen. Krisztus egyik meg nem nevezett követője által (Mk. 9,38-39.), Filep által 
(ApCsel. 8,5-7.), Anániás által (ApCsel. 9,10-18.). 

 
8. Olvasd el 1Kor. 1,7. versét. Mikor töröltetik el a csodák ajándéka? Az Úr Jézus 

eljövetelekor; azaz amikor visszatér. 
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Harmadik szint 4. Lecke 

AZ ISTENTŐL VALÓ KAPCSOLATOK EREJE  
Írta: Don Krow 

 
Ma az Istentől való kapcsolatokban rejlő erőről fogunk beszélni. Ha belegondolsz, az 

egész Biblia beszél erről a témáról. Például az „egyház” szó, a görög nyelvben ekklesia, azt 
jelenti, „kihívott csoport”. Ha megnézed Isten Igéjében, látni fogod, hogy az egyház, vagy 
Isten népe, buzdítva van az egybegyűlésre. Ösztönzést kap, hogy imádkozzon együtt, és nap 
mint nap bátorítsa egymást. Felbátorodnak az Istentől való kapcsolatok által, miközben együtt 
járnak. Ha ugyancsak megvizsgálod a „vén” szót, sok helyen megtalálod a Bibliában. Annak a 
személynek a meghatározására használják, aki idősebb, aki érett, aki Krisztus élete szerint jár, 
és aki sikeres a családi és a házaséletében. Ha gondjaim lennének a házasságommal, olyan 
emberhez fordulnék, aki istenfélő, aki isteni bölcsességre tett szert az évek során. 

 
Fel kell ismernünk, hogy a Biblia úgy írja le Krisztus testét, mint fizikai testet. Van keze, 

szeme, füle, és egyéb testrészei. Mindnyájan egymás részei vagyunk. Mint egymás részei, erőt 
meríthetünk egymásból. Minden ínszalagnak, minden testrésznek meg van a saját ajándéka, 
saját tehetsége, saját módja arra, hogy erőt és ismeretet adjon. 

 
A Biblia azt mondja a Jak. 5,16. versben: „Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és 

imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó 
könyörgésének.” Ez csak egy példa a Bibliában az Istentől való kapcsolatok erejére. Tudod, 
van valami Krisztus testében, ami hiányzik. Szerintem azzal, hogy hangsúlyozzuk a hívők 
papságát, a közvetlenül Istenhez, nem pedig egymáshoz fordulást, elvesztünk valamit. A 
Biblia arra ösztönöz, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket. Van egy barátom, akit Dr. 
Loren Lewis-nak hívnak. Ő egy koros férfi, akivel sok időt töltöttem együtt. Görög tudós, és 
egyenesen görögből olvas. Ha találok valamit a Bibliában, amit nehezen értek, hozzá 
fordulok, és megkérdezem tőle, mit mondanak arról a görögök. Ugyancsak tőle kérdezem a 
görög igeidőket, és sok segítséget kapok tőle a Biblia tanulmányozásában. Rengeteg órát 
töltöttem vele. Bölcs ember. Istenfélő ember. Sikeres a házassága. Van egy sikeres családja. 
És vannak idők, amikor mindnyájunknak meg kell vallanunk a bűneinket. Tudom, hogy a 
Biblia arra utasít, hogy Istennek tegyünk bűnvallást, és nem azt mondom, hogy valld meg 
valakinek a bűneidet, mintha ő megbocsáthatná azokat, mivel ezzel közvetlenül Istenhez kell 
fordulnunk. De számot kell tudnunk adni az életünkben. 

 
Az Istentől való kapcsolatokban rejlő erő ugyanaz az erő, amelyre szükségünk van a 

számadáshoz és valakinek ahhoz, hogy az Úr keresésére buzdítson minket. A Zsidókhoz írt 
levélben a Biblia arra ösztönöz, hogy minden nap buzdítsuk egymást, és ne hagyjuk el a 
gyülekezetünket, bátorítsuk egymást, figyelmeztessük egymást, nehogy valamelyikünk 
megkeményedjen a bűn csalása következtében. Mindez az Istentől való kapcsolatok 
fontosságáról beszél. Másfelől a Biblia sok helyen int minket az istentelen kapcsolatoktól, és 
rávilágít, milyen hatással vannak ezek az istentelen kapcsolatok az elménkre és a 
gondolkodásunkra. Mielőtt tudatára ébrednénk, belevezethetnek minket olyan dolgokba, 
amelyekbe nem volna szabad belekerülnünk. Ez azért történhet meg, mert nem védjük meg 
magunkat, és nem vesszük körül magunkat istenfélő tanácsolókkal (Péld. 11,14., 13,20. és 
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1Kor. 15,33.) A Biblia azt mondja: „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze 
egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a 
sötétséghez?”(2Kor. 6,14.). 

 
Ahogy a keresztény életben jársz, buzdulj fel arra, hogy istenfélőkkel vedd körül magad, 

és hagyd el azokat, akik helytelen irányba befolyásolnának. Nagyon fontos, hogy istenfélő 
hívők legyenek az életünkben, akikkel formálhatjuk magunkat (Péld. 27,17.), és akinek 
elszámolhatunk. Isten áldjon meg, miközben ezeken a dolgokon elmélkedsz és gondolkozol. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el 1Kor. 15,33. versét. Mit tanít ez a vers a kapcsolatokról? 
_______________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el 1Kor. 12,12. Mit mutat ez a vers nekünk a keresztény életről? 

_______________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Zsid. 10,24. versét. Mit tanulhatunk meg az Istentől való kapcsolatokról a Zsid. 

10,24. verséből? __________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Zsid. 10,25. versét. Mit tanulhatunk meg ebből a versből a kapcsolatokról? 

_______________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Péld. 5,22-23. versét. Miért kell megőriznünk a szívünket az istentelen 

kapcsolatoktól? ___________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el 2Tim. 2,22. versét. Kikkel együtt törekedjünk az igazságosságra, a hitre, a 

szeretetre, és a békességre? __________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Zsid. 13,7. versét. Kiket kell emlékezetünkben őriznünk, és mintáknak 

tekintenünk az életünkre? ___________________________________________________ 
 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

1Kor. 15,33. – „Ne tévelyegjetek: „A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!” 
 
1Kor. 12,12. – „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha 
sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.” 
 
Zsid. 10,24. – „Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre 
buzdítsuk.” 
 
Zsid, 10,25. – „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem 
bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 

 
Péld. 5,22-23. – „[22] Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. [23] 
Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította.” 
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2Tim. 2,22. – „Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a 
szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.” 
 
Zsid. 13,7. – „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. 
Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el 1Kor. 15,33. versét. Mit tanít ez a vers a kapcsolatokról? A rossz társaság 
megrontja a jó jellemet. 

 
2. Olvasd el 1Kor. 12,12. Mit mutat ez a vers nekünk a keresztény életről? Akárcsak a 

fizikai testnek, nekünk is szükségünk van Krisztus testének más részeire. 
 
3. Olvasd el Zsid. 10,24. versét. Mit tanulhatunk meg az Istentől való kapcsolatokról a Zsid. 

10,24. verséből? Akik ilyen kapcsolatban vannak, buzdítsák egymást szeretetre és jó 
cselekedetekre. 

 
4. Olvasd el Zsid. 10,25. versét. Mit tanulhatunk meg ebből a versből a kapcsolatokról? 

Találkoznunk kell, közösséget kell gyakorolnunk, és bátorítanunk kell egymást. 
 
5. Olvasd el Péld. 5,22-23. versét. Miért kell megőriznünk a szívünket az istentelen 

kapcsolatoktól? Nehogy megmámorosítsa szívünket a sok bolondság (23. vers). 
 
6. Olvasd el 2Tim. 2,22. versét. Kikkel együtt törekedjünk az igazságosságra, a hitre, a 

szeretetre, és a békességre? Azokkal, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. 
 
7. Olvasd el Zsid. 13,7. versét. Kiket kell emlékezetünkben őriznünk, és mintáknak 

tekintenünk az életünkre? Vezetőinket, akik Isten Igéjét hirdetik nekünk. 
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Harmadik szint 5. Lecke 

ÜLDÖZÉS 
Írta: Don Krow 

 
Ma az üldözés témáját tekintjük át, és Jézus szavait a Mt. 10,16-23. versében. Fel akarta 

készíteni a tanítványait a szembenállókra; azt akarta, hogy tudják, szembenállással fognak 
találkozni. Mindazok, akik istenfélő, Krisztus-központú életet élnek, üldözést fognak 
szenvedni (2Tim. 3,12.). Ez nem olyasmi, amit megdorgálhatsz. Az ellenség mögötte lehet, de 
az üldözés az igazságossággal együtt jár. A Biblia azt mondja, hogy azok, akik istenfélő életet 
élnek Krisztusban, üldöztetni fognak. Jézus felkészítette a tanítványait, amikor azt mondta 
nekik: „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a 
kígyók, és szelídek, mint a galambok.”  (Mt. 10,16.). Az „íme” szó azt jelenti: „Idefigyeljetek, 
fiúk, azt akarom, hogy megértsétek. Elküldelek benneteket, mint juhokat a farkasok közé.” A 
juhok a legvédtelenebb, legfüggőbb állatok, amelyet ismerek. A juhnak nincs agyara, nincs 
mérge, mint a kígyónak – semmivel sem tud védekezni. Az egyetlen védelem, amiben 
valójában bízhat, a pásztor. 

 
A pásztor felelőssége, hogy távol tartsa a farkasokat a nyájtól, de Jézus éppen az 

ellenkezőjét mondja: „Elküldelek benneteket, mint juhokat egy falka farkas közé.” Nem 
megdöbbentő ez? Az ok, amiért ezt mondta, hogy szembenállásra készítse fel őket. Az Ef. 
6,12. versében az áll: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és 
hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei 
magasságban vannak.” Lesz szembenállás. A keresztény élet része a szembenállás, és Jézus 
azt akarja, hogy tudj erről. Fel akar készíteni rá, amikor azt mondja: „legyetek tehát okosak, 
mint a kígyók” (Mt. 10,16.). Az „okosak” szó minden helyzetre vonatkozik, amikor nem 
szükségszerűen merülnek fel problémák, de a bölcsességnek mindenkor birtokában kell 
lennünk. Legyetek bölcsek, mint a kígyók, de ártalmatlanok, mint a galambok. 

 
Ezután Jézus hozzáteszi: „Óvakodjatok az emberektől,” (Mt. 10,17). Az ellenség 

embereket fog használni. Az Ef. 2,2. verse kijelenti, hogy van „a  levegő birodalmának 
fejedelme, az a Szellem, amely most az engedetlenség fiaiban működik.” A Sátán embereket 
használ fel a velünk való szembenállásra, Jézus Krisztus céljaival való szembenállásra, és 
Isten igéjével való szembenállásra. „Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a 
törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban” (Mt. 10,17.). Pál azt mondja: 
„Zsidóktól ötször kaptam negyven botütést egy híján háromszor megvesszőztek, egyszer 
megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger 
hullámain.” (2Kor. 11,23-24.). Jézus azt mondta, hogy kormányzók elé visznek – az ellenség 
olykor még a kormányokat is felhasználja Jézus céljaival való szembenállásra. Kormányzók 
és királyok elé fognak hurcolni Jézusért, és a bizonyságtételért, melyet nekik vagy ellenük 
teszel. 

 
Tanár vagyok a Charis Bibliaiksolában. Tanítottam egy kurzust az evangélizációról, és 

megmutattam a tanítványoknak, hogyan használjanak egy evangélizációs levelet és a 
személyes bizonyságtételt arra, hogy elérjék az elveszetteket. Magam is írtam egy ilyet, és 
elküldtem ötven és száz közötti példányban. Csupán néhány nappal később felhívott egy 
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asszony a városból, akit Mary Anne-nek hívtak. Azt mondta: „Ezt nem viszi el szárazon; nem 
beszélhet nekem Jézus Krisztusról; ezt nem ússza meg. Honnan tudta meg a nevemet 
egyáltalán?” Azt feleltem: „Egyenesen a telefonkönyvből.” Így válaszolt: „Hazudik! Az én 
nevem és címem nincs benne a telefonkönyvben!” Azt feleltem: „Pedig onnan vettem.” Azt 
mondta: „Holnap fel fogja keresni magát a rendőrség!” Azt gondoltam magamban: Tényleg 
igaz a Biblia? És a rendőrség csakugyan felkeresett másnap. Legalább két órát töltöttek 
nálam, és megpróbáltak kihallgatni. 

 
Érted, amit mondok? Amikor bűnözők szaladgálnak az utcán, a rendőrség két órát 

pazarolt rám az idejéből. Miért? Jézus Krisztus és az Evangélium miatt. Tényleg igaz Isten 
Igéje? Ha kiállsz Isten Igéje mellett, ha bátor vagy a bizonyságtevésre, ha bátor vagy Jézus 
hirdetésére, ha bátor vagy igaz életet élni az emberek előtt, szembenállásba fogsz ütközni. 
Vannak erői a gonosznak, és vannak erői a jónak. Jézus azt akarta, hogy a tanítványai 
felkészüljenek erre. 

 
Jézus azt mondta a Mt. 10,19. versében. „Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok 

amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit 
mondjatok.” Isten Szellemével bölcs leszel, mint István. Az emberek nem tudtak mit kezdeni 
azzal a bölcsességgel, amellyel szólt. Jézus kijelenti a 22-23. versben: „és mindenki gyűlöl 
majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik 
városban, meneküljetek a másikba.” Az igazsággal való szembenállást, Jézus Krisztus 
céljaival való szembenállást valóságosan megtapasztalod, ha cselekvője is vagy az Igének, 
nem csak hallgatója. 

 
Egy kis időre elmentem a parkba, és láttam egy idős nőt ülni a hintán. Azt gondoltam 

magamban: „Ártalmatlan hölgy; nem tud engem bántani.” Megkérdeztem tőle, leülhetek-e a 
mellette lévő hintára, aztán leültem, és szóba elegyedtem vele. Megtudtam, hogy a neve Jane, 
és azt mondtam neki: „Egyébként mivel foglalkozik, Jane?” Azt felelte: Ó, én már benne 
járok a korban; már nem dolgozom. Nyugdíjba mentem.” Majd megkérdezte: „És maga mivel 
foglalkozik?” Azt feleltem: „Egy felekezetközi szolgálatnak dolgozom, egy felekezetközi 
szervezetben.” Hirtelen elborult az arca. Azt mondta: „Nehogy Istenről kezdjen nekem 
beszélni! Nehogy papoljon nekem Jézusról!” Azt feleltem: „Ó Jane, nem kellene így 
beszélnie.”, ő pedig így szólt: „Ha Jézus Krisztus előttem állna, arcul köpném!” Azt 
mondtam: „Jane! Nem kéne ilyet mondania! Bizonyára sok egyházi ember bántotta magát, 
azért beszél így. Jane, nem kéne így beszélnie. Hadd meséljek magának a családomról!” De ő 
félbeszakított: „Nem! Azt mondtam, ne szóljon hozzám! Maga Jézus Krisztusról akar 
beszélni, és arról, mit tett Isten a családjában, de én nem akarom hallani! Ne mondjon 
semmit!” Én erősködtem: „Jane, kérem, beszélnem kell magának Jézusról!” Rám szólt: 
„Nem! Azt mondtam, FOGJA BE A SZÁJÁT!” 

 
Egy kis kutyát tartott pórázon, magához húzta, és elindult vele a parkból. Itt volt egy nő, 

aki nem volt a maga ura, mert egy szellem vette hatalma alá, az engedetlenség szelleme. Az 
ellenség uralma alatt volt. Azt gondoltam magamban: „Nem vagyok hozzászokva, hogy 
kiabáljanak velem. Nem vagyok hozzászokva, hogy a szemembe ordítsanak.” De nem éreztem 
mást, csak szánalmat, csak szeretetet Jane iránt. Nem volt a maga ura, én pedig teljes uralom 
alatt voltam. Hazamentem, és így szóltam: „Uram, tudod mit? A legnagyobb csoda az, hogy 
én uralom alatt voltam. Amikor valaki ellenem fordul, csak szeretetet és szánalmat érzet 
iránta. 
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Üldözést és szembenállást fogunk tapasztalni, ha Jézus nevében járunk. Istennek ugyanaz 
a Szelleme, mely bátorságot ad Jézus hirdetéséhez akkor is, amikor elutasítanak minket Ő 
érte, ugyanaz a Szellem fog minket vigasztalni és erősíteni minden helyzetben. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el 2Tim. 3,12. versét. Azok, akik istenfélő életet élnek, mivel fognak szembesülni? 
_______________________________________________________________________ 

 
2. Hogyan határoznád meg az „üldözés” fogalmát? ________________________________ 
 
3. Olvasd el Mk. 4,16-17. Mi az oka a megpróbáltatásnak és az üldözésnek? 

_______________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el ApCsel. 8,1., 4. versét. Mit eredményezett a jeruzsálemi üldözés? 

_______________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el Mr. 5,10-12. versét. Áldás van azokon, akiket üldöznek az ________________ 
 
6. Olvasd el Mt. 5,10-12. versét. Amikor a hívők üldöztetést szenvednek az igazságért, mire 

számíthatnak a jövőben? ___________________________________________________ 
 
7. Olvasd el ApCsel. 9,4-5. versét. Kit üldözött Saul?  
 
8. Olvasd el ApCsel. 9,1. versét. Valójában kit üldözött Saul? ________________________ 
 
9. Olvasd el Gal. 6,12. versét.  A júdaizmus hívei a Galata levélben megpróbálták hozzátenni 

az evangéliumhoz a Törvény betartását. Amikor ezt tették, mit kerültek el? 
_______________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

2Tim. 3,12. – „De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni 
fogják.” 
 
Mk. 4,16-17. – „[16] Akiknél a mag a sziklás talajra hullott: amikor meghallják az igét, 
azonnal örömmel fogadják, [17] de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha 
nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak.” 

 
ApCsel. 8,1., 4. – „[1] Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés 
kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea 
és Samária területén. [4] Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. 
 
Mt. 5,10-12. – „ [10] Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 
[11] Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat 
hazudnak rólatok. [12] Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, 
hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” 
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Mt. 5,12. – „Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így 
üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” 
 
ApCsel. 9,4-5. – „[4] és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: „Saul, 
Saul, miért üldözöl engem?” [5] Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: 
„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” 

 
ApCsel. 9,1. – „Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment 
a főpaphoz,” 
 
Gal. 6,12. – „Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, 
hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el 2Tim. 3,12. versét. Azok, akik istenfélő életet élnek, mivel fognak szembesülni? 
Üldözéssel. 

 
2. Hogyan határoznád meg az „üldözés” fogalmát? Zaklatás; szenvedés okozása hitvallás 

miatt. 
 
3. Olvasd el Mk. 4,16-17. Mi az oka a megpróbáltatásnak és az üldözésnek? Az Ige; azaz, 

az Igét akarják eltűntetni. 
 
4. Olvasd el ApCsel. 8,1., 4. versét. Mit eredményezett a jeruzsálemi üldözés? Az emberek 

szétszóródtak, és mindenfelé hirdették az Igét. 
 
5. Olvasd el Mr. 5,10-12. versét. Áldás van azokon, akiket üldöznek az igazságért. 
 
6. Olvasd el Mt. 5,10-12. versét. Amikor a hívők üldöztetést szenvednek az igazságért, mire 

számíthatnak a jövőben? Jutalmuk lesz a mennyben. 
 
7. Olvasd el ApCsel. 9,4-5. versét. Kit üldözött Saul? Jézust. 
 
8. Olvasd el ApCsel. 9,1. versét. Valójában kit üldözött Saul? Az Úr tanítványait (a 

keresztényeket). 
 
9. Olvasd el Gal. 6,12. versét.  A júdaizmus hívei a Galata levélben megpróbálták hozzátenni 

az evangéliumhoz a Törvény betartását. Amikor ezt tették, mit kerültek el? Azt, hogy 
üldözést szenvedjenek Krisztus keresztjéért. Más szavakkal elkerülték az üldözést, 
mely azért támadt, ha azt hirdették, hogy az üdvösség kizárólag kegyelem által, 
Krisztusban való hiten keresztül nyerhető el. 
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Harmadik szint 6. Lecke 

A KIRÁLY ÉS ORSZÁGA 
Írta: Don Krow 

 
Az Ószövetségben az különböztette meg Izraelt a többi nemzettől, hogy az államformája 

teokrácia volt. Más szavakkal, közvetlenül Isten uralma alatt állt (Ézs. 43.15.). Később Izrael 
történelmében a nép olyan akart lenni, mint a világ más népei, vagyis azt akarták, hogy egy 
földi király uralkodjon felettük (1Sám. 8,5-19.). Isten teljesítette a kérésüket, és választott 
számukra egy királyt, Sault (1Sám. 10,24-25.). Később Saul engedetlensége miatt Isten 
Dávidot támasztotta királynak, egy Isten szíve szerint való embert (ApCsel. 13,21-22. és 1Kir. 
15,3.). 

 
A királynak kellett lennie a láthatatlan Isten látható képviselőjének (V. Móz. 17,14-20.). 

Ha a király követte az Urat, ő és országa jólétben élt. Ha a király nem követte az Urat, népével 
együtt fogságba került, és országa pusztulásra jutott (1Sám. 15,22-23.). 

 
Amikor Isten királyt választott, elküldött egy prófétát, hogy kenje fel olajjal. Ez a Szent 

Szellemet jelképezte, mely eljön arra a személyre, hogy hatalommal ruházza fel, és felkenje 
az uralkodásra. Ekkor Isten Szelleme leszállt, megváltoztatta a személy szívét, hogy 
igazságosságban uralkodjon, mivel Isten volt vele (1Sám. 10,1.; 6-7., és 9.). Ebből az 
uralkodásra (vagy királyságra) való kenetből származik a Messiás fogalma. A „felkent” szó a 
héberben Mashiac (Messiás), melynek fordítása a görög nyelvben christos (Krisztus). Az 
Ószövetségben a próféták megjövendölték, hogy el fog jönni majd a Messiás (a Felkent), és 
mennyek Istene fel fogja állítani a királyságát, melynek soha nem lesz vége (Dán 2,44.;  7,14.; 
és 27.). A Bibliában, ha megfigyeled, Jézus sohasem magyarázta meg a zsidóknak, mit értett a 
királyság alatt. Ez ószövetségi fogalom volt, melynek eljövetelét már várták (Ézs. 9,6-7.? 
11,1-6., Dán. 2,44., 7,13-14., 18. és 27.). 

 
Nem lehet megérteni Jézus üzenetét, a királyság alapvető megértése nélkül. A királyság 

(Isten országa – a ford.) volt az üzenet, melyről Jézus beszélt, és az egyetlen, melyről 
utasította a tanítványait, hogy hirdessék (Mk. 1,14-15., Lk. 9,1-2., ApCsel. 28,23-31., Lk. 
16,16.,és Mt. 24,14.). Erre az üzenetre utal az „üdvösség” vagy az „örök élet” felajánlása 
(Zsid. 2,3., Mt. 19,16., 19,23., ApCsel. 28,23-24., 28., és 30-31.). „Az Isten országa” kifejezés 
egy csoport embert jelöl, akik Isten uralma alatt vannak. Ahhoz, hogy valaki Isten országába 
beléphessen, feltételeknek kell megfelelnie. A szív megváltozása követelmény. A szívnek ezt 
a megváltozását nevezi a Biblia megtérésnek. Ez a változás Isten felé következik be; ami azt 
jelenti, hogy elfordul a Sátántól, a bűntől, és annak útjaitól Isten felé, Krisztus felé, és az Ő 
útjaira. Amikor valaki megteszi ezt a fordulatot, Isten felajánlja neki (mint ajándékot Jézus 
kiontott vére által) a bűnbocsánatot és az örök életet (Róm. 6,23.). Erre a jó hírre utal a 
„kegyelem Evangéliuma” vagy „Isten országának” a hirdetése (ApCsel. 20,24-25.). 
Isten országát a kegyelem jellemzi (Mt. 20,1-16.), és csendben, titokban jött el Jézus 
szolgálata során (Mt. 13,33.). Egy napon dicsőséges és látható formában fog megjelenni (Mt. 
13,36-43.). 
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Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Dán. 2,44. versét. Az ószövetségi próféták megjövendölték a Messiás (vagy 
Felkent) eljövetelét, és hogy a mennyek Istene felállítja a királyságát, amely: A. 1000 évig 
fog fennállni. B. soha nem lesz vége. C. ideiglenes lesz. 

 
2. Olvasd el Mt. 4,17., 23., versét. Mi volt Jézus üzenete? 

_______________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Mk. 1,14-15 versét. Jézus az __________________ evangéliumát hirdette. 
 
4. Olvasd el Lk. 4,43. versét. Jézust azért küldte Isten, hogy _____________________. 
 
5. Olvasd el Jn. 4,25. versét. A Bibliában Jézus sosem magyarázta meg a zsidóknak, mit 

értett királyság alatt. Ez egy ószövetségi fogalom volt, melyet A. Kevésbé ismertek. B. 
Nem tartottak eljövendőnek C. Már vártak. 

 
6. Olvasd el Lk. 9,1-2. versét. Mely három dolgot tett a tizenkét apostol? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Lk. 10,1-2., 8-9. versét. Milyen üzenetet bízott Jézus a hetven tanítványra, mit 

hirdessenek? _____________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el Lk. 23,2. versét. A zsidók saját meghatározása szerint a „Krisztus” szó azt 

jelenti, valaki, aki _________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el ApCsel. 17,7. versét. A római törvényekkel szemben a zsidók szerint Pál 

apostol azt tanította, hogy van egy másik _______________________________________ 
 
10. Olvasd el ApCsel. 19,8-10. versét. Pál bátran beszélt Efézusban, vitatkozva és meggyőzve 

másokat az _______________________________________________________________ 
 
11. Olvasd el ApCsel. 28,23-31. versét. A 31. vers alapján mit hirdetett Pál apostol? 

_______________________________________________________________________ 
 
12. Olvasd el Mt. 24,14. versét. Mi az üzenet, amelyet az egész világon hirdetni kell? 
 
 
13. Olvasd el ApCsel. 20,24-25. versét. Néha a Királyság Evangéliumát úgy említik, mint a 

________________________ Evangéliumát. 
 
14. Olvasd el Lk. 16,16. versét,. Lehetetlen megérteni Jézus üzenetét a királyság alapvető 

megértése nélkül. A királyság volt az üzenet, melyről Jézus beszélt, és az egyetlen, 
melyről arra utasította a tanítványait, hogy A. hirdessék. B. hagyják figyelmen kívül. C. 
gondolkodjanak rajta. 

 
15. Olvasd el Mt. 6,10. versét. Isten királysága alapvetően Isten uralmát jelenti. Hogyan 

fejeződik ez ki ebben a versben? ______________________________________________ 
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16. Olvasd el Kol. 1,13-14. versét, és Róm. 14,9. versét. Az „Isten országa” egy csoport 
embert jelöl, akik A. behívják a szívükbe Jézust. B. elfogadják Isten uralmát (elvetik a 
Sátánét), és bűnbocsánatot nyernek. C. csatlakoznak gyülekezethez. 

 
17. Olvasd el Mt. 4,17. versét. Ahhoz, hogy belépj Isten országába, a szív megváltozására van 

szükség. A szívnek ezt a megváltozását a Biblia úgy nevezi: A. bűnbánat, B. a Törvény 
cselekedetei, C. megtérés. 

 
18. Olvasd el ApCsel. 26,18. versét. Elfordultál már a ____________________-től a 

világossághoz, a Sátán __________________-tól __________________ -hez, hogy 
bocsánatot nyerj a bűneidre? _________________________________________________ 

 
19. Olvasd el Ez. 36,26-27. versét, és ApCsel. 11,15-18. versét. Kaptál már új szívet és új 

szellemet, mely arra ösztönöz, hogy Isten útján járj? ______________________________ 
 
20. Olvasd el Lk. 18,13-14. versét. Segítségül hívtad más az Úr nevét a bűneid bocsánatáért? 

_______________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Dán. 2,44. – „Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, 
amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri 
mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké.” 
 
Mt. 4,17., 23. – „[17] Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a 
mennyek országa.” [23] Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a 
mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép 
körében.” 
 
Mk. 1,14-15. – „[14] Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette 
az Isten evangéliumát: [15] „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, 
és higgyetek az evangéliumban.” 
 
Lk. 4,43. – „Ő azonban ezt mondta nekik: „A többi városban is hirdetnem kell az Isten 
országának evangéliumát, mert ezért küldettem.” 
 
Jn. 4,25. – „Az asszony így felelt: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, 
és amikor eljön, kijelent nekünk mindent.” 
 
Lk. 9,1-2. – „[1] Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög 
felett, és a betegségek gyógyítására. [2] Ezt mondta nekik: „Semmit ne vigyetek az útra, se 
botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsóruhátok se legyen.” 
 
Lk. 10,1-2., 8-9. – „[1] Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, 
és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. [2] 
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy 
küldjön munkásokat az aratásába. [8] Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt 
egyétek, amit elétek tesznek. [9] Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: 
Elközelített az Isten országa.” 
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Lk. 23,2. – „Ott így kezdték vádolni: „Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, 
hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király.” 
 
ApCsel. 17,7. – „Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen 
cselekszenek, mivel mást tartanak királynak: Jézust.” 
 
ApCsel. 19,8-10. – „[8] Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, 
vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. [9] Amikor pedig egyesek 
ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a 
tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában 
tanított. [10] Ez két éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az 
Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök.” 
 

ApCsel. 28.23-31. – „[23] Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a 
szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket 
meggyőzni Jézusról Mózes törvénye és a próféták alapján. [24] Egyesek hittek a beszédének, 
mások meg nem hittek. [25] Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, s ekkor Pál ezt 
az egy igét mondta nekik: „Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, [26] 
amikor ezt mondta: Menj el ehhez a néphez, és mondd meg: Hallván halljatok, és ne értsetek, 
és látván lássatok, és ne lássátok meg! [27] Mert megkövéredett e nép szíve, és fülükkel 
nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak 
fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. [28] Vegyétek 
tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is 
fogják azt hallani.” [29] (Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva 
eltávoztak.) [30] Ő pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta 
mindazokat, akik felkeresték. [31] Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus 
Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül.” 

 
Mt. 24,14. – „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, 
bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” 
 
ApCsel. 20,24-25. – „[24] De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, 
csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, 
hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. [25] És most tudom, hogy 
közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki.” 
 
Lk. 16,16. – „A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának 
örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje.” 
 
Mt. 6,10. – „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a 
földön is;” 
 
Kol. 1,13-14. – „[13] Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket 
szeretett Fiának országába, [14] akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.” 
 
Róm. 14,9. – „Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind 
az élőkön uralkodjék.” 
 
Mt. 4,17. – „Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek 
országa.” 
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ApCsel. 26,18. – „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a 
világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által 
megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” 
 
Ez. 36,26-27. – „[26] Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a 
kőszívet, és hússzívet adok nektek. [27] Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, 
hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.” 
 
ApCsel. 11,15-18. – „[15] Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, 
ahogyan ránk is leszállt kezdetben. [16] Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt: János 
vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. [17] Ha tehát ugyanazt az 
ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki 
vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?” [18] Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, 
dicsőítették Istent, és így szóltak: „Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az 
életre.” 
 
Lk. 18,13-14. – „és így szóltak: „[13] Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy 
törvényellenes módra tiszteljék az Istent.” [14] Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a 
száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: „Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos bűntettről 
volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket.” 

Megoldások 
 
1. Olvasd el Dán. 2,44. versét. Az ószövetségi próféták megjövendölték a Messiás (vagy 

Felkent) eljövetelét, és hogy a mennyek Istene felállítja a királyságát, amely: B. soha nem 
lesz vége.  

 
2. Olvasd el Mt. 4,17., 23., versét. Mi volt Jézus üzenete? Térjetek meg, mert elközelített a 

mennyek országa. 
 
3. Olvasd el Mk. 1,14-15 versét. Jézus az Isten országának evangéliumát hirdette. 
 
4. Olvasd el Lk. 4,43. versét. Jézust azért küldte Isten, hogy hirdesse az Isten országát 

(királyságát- a ford). 
 
5. Olvasd el Jn. 4,25. versét. A Bibliában Jézus sosem magyarázta meg a zsidóknak, mit 

értett királyság alatt. Ez egy ószövetségi fogalom volt, melyet C. Már vártak. 
 
6. Olvasd el Lk. 9,1-2. versét. Mely három dolgot tett a tizenkét apostol? Ördögöket űztek, 

betegeket gyógyítottak, és hirdették Isten országát. 
 
7. Olvasd el Lk. 10,1-2., 8-9. versét. Milyen üzenetet bízott Jézus a hetven tanítványra, mit 

hirdessenek? Isten országát. 
 
8. Olvasd el Lk. 23,2. versét. A zsidók saját meghatározása szerint a „Krisztus” szó azt 

jelenti, valaki, aki Király. 
 
9. Olvasd el ApCsel. 17,7. versét. A római törvényekkel szemben a zsidók szerint Pál 

apostol azt tanította, hogy van egy másik Király, az egy Jézus. 
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10. Olvasd el ApCsel. 19,8-10. versét. Pál bátran beszélt Efézusban, vitatkozva és meggyőzve 
másokat az Isten országának dolgairól. 

 
11. Olvasd el ApCsel. 28,23-31. versét. A 31. vers alapján mit hirdetett Pál apostol? Az Isten 

országát, és tanította azokat a dolgokat, melyek az Úr Jézusra vonatkoztak. 
 
12. Olvasd el Mt. 24,14. versét. Mi az üzenet, amelyet az egész világon hirdetni kell? Az 

Isten országának evangéliumát. 
 
13. Olvasd el ApCsel. 20,24-25. versét. Néha a Királyság Evangéliumát úgy említik, mint 

Isten kegyelmének Evangéliumát. 
 
14. Olvasd el Lk. 16,16. versét,. Lehetetlen megérteni Jézus üzenetét a királyság alapvető 

megértése nélkül. A királyság volt az üzenet, melyről Jézus beszélt, és az egyetlen, 
melyről arra utasította a tanítványait, hogy A. hirdessék.  

 
15. Olvasd el Mt. 6,10. versét. Isten királysága alapvetően Isten uralmát jelenti. Hogyan 

fejeződik ez ki ebben a versben? Isten akarata történik a földön, ahogy az Ő akarata 
történik a mennyben. 

 
16. Olvasd el Kol. 1,13-14. versét, és Róm. 14,9. versét. Az „Isten országa” egy csoport 

embert jelöl, akik B. elfogadják Isten uralmát (elvetik a Sátánét), és bűnbocsánatot 
nyernek.  

 
17. Olvasd el Mt. 4,17. versét. Ahhoz, hogy belépj Isten országába, a szív megváltozására van 

szükség. A szívnek ezt a megváltozását a Biblia úgy nevezi: C. megtérés. 
 
18. Olvasd el ApCsel. 26,18. versét. Elfordultál már a sötétség-től a világossághoz, a Sátán 

hatalmá-tól Isten-hez, hogy bocsánatot nyerj a bűneidre? 
 
19. Olvasd el Ez. 36,26-27. versét, és ApCsel. 11,15-18. versét. Kaptál már új szívet és új 

szellemet, mely arra ösztönöz, hogy Isten útján járj?  
 
20. Olvasd el Lk. 18,13-14. versét. Segítségül hívtad már az Úr nevét a bűneid bocsánatáért? 
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Harmadik szint 7. Lecke 

A MEGMENTŐ HIT TÁRGYA 
Írta: Don Krow 

 
Tegyük fel, hogy áll egy pár a házasságkötése napján a pásztor előtt, és a pásztor egyszer 

csak így kezd beszélni a vőlegényhez: „Akarod-e ezt az asszonyt személyes szakácsodnak, 
házad takarítójának, és mosogatódnak? Akarod-e, hogy porszívózzon és port törölgessen amíg 
csak éltek?” Ekkor a leendő feleség hirtelen közbevág: „Na, álljunk meg! Ha olyasvalakit 
akarsz magadnak, aki csak dolgokat tesz meg neked, akkor fogadj fel egy házvezetőnőt. Azt 
akarom, hogy szeress engem, és azért vegyél el, aki vagyok. Ha azért veszel el, aki vagyok, 
meg fogom tenni neked ezeket a dolgokat, de azt akarom, hogy engem vegyél el! 
Mindenestül! Nem akarom, hogy csak a hasznomat vedd el, ne a személyemet.” 

 
A. W. Tozer azt mondta: „Furcsa, de néhány tanító sosem veszi észre, hogy a megmentő 

hit egyetlen igazi tárgya nem más, mint Krisztus Maga; nem Krisztus „megváltó-mivolta”, 
sem Krisztus „úr-mivolta”, hanem Maga Krisztus. Isten nem annak ajánlja fel az üdvösséget, 
aki Krisztus valamelyik hivatalában hisz, sem Krisztus nem mutatta be soha valamelyik 
hivatalát, mint a hit tárgyát. Soha nem kaptunk buzdítást arra, hogy a kiengesztelésben 
higgyünk, vagy a keresztben, vagy Megváltónk papságában. Mindezek Krisztus személyében 
testesülnek meg, de sohasem különülnek el, és egyik sem választható el a többitől. Még 
kevésbé szabad elfogadnunk csupán egyik hivatalát Krisztusnak, és elvetnünk egy másikat. 
Az a felfogás, mely megengedi ezt, modernkori eretnekség, ismétlem, és mint minden 
eretnekségnek, gonosz következményei vannak a keresztények körében.” (The Root of the 
Righteous, 84-85. old.). 

 
Érted, miről van szó? Miért hangsúlyozzuk csupán egy részét Krisztusnak (a hasznát), egy 

hivatalát, és nem Magát Krisztust? Ez olyan, mintha azért vennénk feleségül valakit, hogy 
személyes szakácsunk legyen, és nem önmagáért. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Jn. 1,12. versét. „Akik pedig befogadták: A. Őt (az Úr Jézus Krisztust), B. 
Jézust, mint Megváltót, C. Jézust, mint Urat, D. Jézust, mint papot, azokat felhatalmazta 
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” 

 
2. Olvasd el ApCsel. 16,31. versét. Kiben kell hinnünk (azaz bíznunk, vagy rábíznunk 

magunkat)? 
_______________________________________________________________________ 

 
3. Olvasd el Lk. 6,46. versét. Mit foglal magában az „Úr” szó? 

_______________________________________________________________________ 
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4. Olvasd el Mt. 1,21. versét. Mit foglal magában a „Jézus” szó? 
_______________________________________________________________________ 

 
5. Olvasd el Lk. 23,2. versét. Mit foglal magában a „Krisztus” szó? 

_______________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Róm. 1,16. versét. Ennek a versnek az alapján az evangélium, vagy jó hír 

_______________________________________________________________________ 
 

7. Olvasd el Róm 1,1-3. versét. Isten evangéliumának középpontja, vagy témája 
_______________________________________________________________________ 

 
8. Egy része Isten Fiának, vagy az egésze. 
 
9. Olvasd el Jn. 6,54. versét. Amikor eszel valamit, ez mit foglal magában? 

_______________________________________________________________________ 
 

10. Olvasd el Gal. 3,27. versét. Amikor valakit megkeresztelnek Krisztusba, magára ölti 
____________. Krisztus melyik részét ölti magára? ______________________________ 
 

11. Olvasd el ApCsel. 9,5-6. versét. Amikor Saul megtért, melyik két kérdést tette fel 
Jézusnak? _______________________________________________________________ 

 
12. Olvasd el Róm. 7,4. Kivel lépünk házasságra? ________________________ 

Melyik részével lépünk házasságra? ________________________________ 
 
13. Jó házasságban élsz Krisztussal? _______________________ Beszélgetsz Vele, 

kapcsolatban vagy Vele, szereted és imádod Őt? __________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Jn. 1,12. – „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.”. 
 
ApCsel. 16,31. – „Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, 
mind a te házad népe!” 
 
Lk. 6,46. – „Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” 
 
Mt. 1,21. – „Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 
 
Lk. 23,2. – „Ott így kezdték vádolni: „Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, 
hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király.” 
 
Róm. 1,16. – „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek 
üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is,” 
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Róm. 1,1-3. – „[1] Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott 
arra, hogy hirdesse evangéliumát, [2] amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. 
[3] Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott,” 

 
Jn. 6,54. – „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én 
feltámasztom őt az utolsó napon.” 
 
Gal. 3,27. – „Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.” 
 
ApCsel. 9,5-6. – „[5] Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: „Én vagyok 
Jézus, akit te üldözöl. [6] De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell 
tenned.” 

 
Róm. 7,4. – „Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, 
s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk 
Istennek.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Jn. 1,12. versét. „Akik pedig befogadták: A. Őt (az Úr Jézus Krisztust), azokat 
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” 

 
2. Olvasd el ApCsel. 16,31. versét. Kiben kell hinnünk (azaz bíznunk, vagy rábíznunk 

magunkat)? Az Úr Jézus Krisztusban. 
 
3. Olvasd el Lk. 6,46. versét. Mit foglal magában az „Úr” szó? Mester, uralkodó, főnök, 

olyasvalaki, akinek joga van irányítani az életünket. Ez a szó magában foglalja az 
istenséget is. 

 
4. Olvasd el Mt. 1,21. versét. Mit foglal magában a „Jézus” szó? Jézus, mint Megváltó. 
 
5. Olvasd el Lk. 23,2. versét. Mit foglal magában a „Krisztus” szó? Jézus, mint Királyunk 

és Messiásunk. 
 
6. Olvasd el Róm. 1,16. versét. Ennek a versnek az alapján az evangélium, vagy jó hír 

Krisztus Maga, mely magában foglal minden előnyt. 
 
7. Olvasd el Róm 1,1-3. versét. Isten evangéliumának középpontja, vagy témája Isten Fia, 

Jézus Krisztus, a mi Urunk.  
Egy része Isten Fiának, vagy az egésze. Az egésze. 

 
8. Olvasd el Jn. 6,54. versét. Amikor eszel valamit, ez mit foglal magában? Az étel minden 

összetevőjét megeszed. Abban az értelemben, hogy amit eszel életté, erővé válik 
Benned. 

 
9. Olvasd el Gal. 3,27. versét. Amikor valakit megkeresztelnek Krisztusba, magára ölti 

Krisztust. Krisztus melyik részét ölti magára? Teljességében magára ölti Őt. 
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10. Olvasd el ApCsel. 9,5-6. versét. Amikor Saul megtért, melyik két kérdést tette fel 
Jézusnak? Ki vagy te, és mit akarsz, hogy cselekedjem? 

 
11. Olvasd el Róm. 7,4. Kivel lépünk házasságra? Az Úr Jézus Krisztussal. 

Melyik részével lépünk házasságra? Teljességében házasságra lépünk Vele. 
 
12. Jó házasságban élsz Krisztussal? _______________________ Beszélgetsz Vele, 

kapcsolatban vagy Vele, szereted és imádod Őt? _______________ 
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Harmadik szint 8. Lecke 

ISTEN TÖRVÉNYÉNEK HELYES ALKALMAZÁSA 
Írta: Don Krow 

 
Egy napon Joe és én Bill-lel és Steve-vel beszélgettünk a tónál. A következő kérdésről 

vitatkozunk: „Hogyan vonhatóak felelősségre Isten előtt azok az emberek, akik sosem 
hallottak Istenről vagy Jézus Krisztusról? Azt feleltem: „Bill, tegyük fel, hogy meglátogatod 
Steve-et az otthonában, de ő nincs otthon, csak a felesége. Ha te házasságtörő kapcsolatra 
lépsz a felségével, bűnösnek éreznéd-e magad, amiért ezt tetted a barátod feleségével? Még 
akkor is, ha sosem hallottál a Tízparancsolatról, vagy sosem olvastad a Bibliát? Honnan jön 
ez a bűntudat és felelősségérzet?” 

 
Látod, a Törvényen és a lelkiismereten keresztül Isten minden embernek adott képességet 

a jó megítélésére és a bűntudatra, ha rosszat tesz. A Törvénynek és a lelkiismeretnek 
önmegítélő szerepe van, melyekkel az ember egyaránt vádolja vagy mentegeti magát a 
magatartását tekintve (Róm. 2,14-15.). 

 
Bill azt hajtogatta nekem, hogy ő milyen jó ember. Egyáltalán nem látja, hogy szüksége 

lenne Megváltóra. Fellapoztam a 2Móz. 20. fejezetét, és elkezdtem olvasni Billnek a 
Tízparancsolatot. „Bill, mindig Isten volt az első az életedben, és mindig szeretted Őt, jobban, 
mint bármit a világon? Ha nem, megszegted az első parancsolatot.” „Móz. 20,30.). 
„Helyeztél- e valaha valamit Isten elé? Ha igen, megszegted a második parancsolatot.” („Móz. 
20,4.). „Használtad-e valaha Jézus nevét úgy, mint egy négybetűs szót? Akkor bűnös vagy a 
harmadik parancsolat megszegésében.” (2Móz. 20,7.). „Elkülönítettél-e mindig egy napot 
arra, hogy tiszteld és imádd Istent? Megszegted a negyedik parancsolatot.” (2Móz. 20,8.). 
„Mindig tisztelted atyádat és anyádat, amikor fiatal voltál? Megszegted az ötödik 
parancsolatot.” (2Móz. 20,12.) „Megharagudtál-e valaha rettenetesen valakire? Megszegted a 
hatodik parancsolatot” (vesd össze 2Móz. 20,13. versét Mt. 5,21-22. versével.) „Néztél-e 
valaha egy nőre vággyal iránta? Megszegted a hetedik parancsolatot” (vesd össze 2Móz. 
20.14. versét Mt. 5,27-28. versével.). „Elvettél-e valaha valamit, ami nem a tiéd volt? 
Megszegted a nyolcadik parancsolatot.” (2Móz. 20,15.). „Mindig igazat mondtál? Ha nem, 
megszegted a kilencedik parancsolatot” (2Móz. 20.16.). „Vágytál-e valaha arra, ami a másé? 
Megszegted a tizedik parancsolatot” (2Móz. 20,17.). „Érted, miért mondta Jézus, hogy a 
bűnösök megmentésére jött?” 

 
Azzal, hogy azt gondoljuk, elég jók vagyunk, vagy megpróbálunk elég jók lenni a 

mennybe jutáshoz, az a gond, hogy mindannyian megszegtük a Tízparancsolatot. A Jak. 2,10. 
verse azt mondja nekünk, hogy aki meg akarja tartani az egész Törvényt, de csak egyetlen 
pontját megszegi, az egész Törvényt megszegte. A Törvény sosem tehet téged igazzá, csupán 
felfedi a bűnödet. 

 
Mindnyájunknak szüksége van egy Megváltóra! A „Megváltó” szó magában foglalja a 

gondolatot, hogy valaki megszabadíthat a bűn büntetésétől. Jézus megmenti az elveszetteket, 
hogy örök életük lehessen (Mt. 1,21.). 
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Ahhoz, hogy elég jók legyünk a mennyhez, olyan igazsággal kell rendelkeznünk, amely 
azonos Istenével (2Kor. 5,21.). Az evangélium jó híre, hogy Jézus nem csak elveszi a 
bűneidet, hanem felajánlja – ingyen – az Ő saját igazságát nekünk, mint ajándékot (Róm. 
5,17.: „Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, 
akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az 
életben az egy Jézus Krisztus által.”) 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Mk. 2,16-17. versét. Kiket jött megmenteni Jézus? ______________________ 
 
2. Olvasd el Róm. 2,1. versét. Amikor másokat megítélünk, mit teszünk magunkkal?  

_____________________________________________________________________ 
Miért? _________________________________________________________ 

 
3. Olvasd el Jak. 2,10. versét. Ha megtartjuk Isten parancsainak többségét, de néhány 

dologban vétkezünk, miben vagyunk bűnösök? _________________________________ 
 
4. Olvasd el Gal. 3,10. versét. Ha úgy akarunk igazak lenni, hogy megtartjuk Isten 

Törvényét, mennyit kell belőle megtartanunk? __________________________ És meddig 
kell megtartanunk ezeket a parancsolatokat? __________________________ Érted, miért 
nem üdvözülhetünk úgy, hogy megpróbálunk elég jók lenni? ______________________ 

 
5. Olvasd el Gal. 2,16. versét. A megigazulás az igazság ajándéka, melyet Isten ruház ránk, 

hogy az ember helyes kapcsolatba kerüljön Istennel. A bűnösök megigazulása a Jézus 
Krisztusba vetett hit által nyerhető el, és rendelkezésre áll egyszer és mindenkorra Jézus 
halála és feltámadása által (1Kor. 15,3-4. és Róm. 4,25.). Mi az, ami egy embert nem 
igazít meg? ______________________________________________________________  
Hogyan üdvözülhet az ember? _______________________________________________ 
Hány ember igazul meg a Törvény által? _______________________________________ 

 
6. Olvasd el Róm. 6,14. versét. Mint keresztény, te a A. a Törvény alatt vagy. B. kegyelem 

alatt vagy. 
 
7. Olvasd el 18,20. versét. Ha a Törvény alatt lennél, mi lenne a bűneid büntetése? 

________________________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el Róm. 4,6-8. versét. A kegyelem alatt mely három dolgot teszi Isten a bűneiddel? 

________________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el Róm. 5,1. versét. Most, hogy megigazultunk, milyen előnyét élvezzük ennek? 

________________________________________________________________________ 
 
10. Olvasd el Róm. 5,9. versét. Most, hogy megmenekültünk Jézus vére által, mitől 

menekültünk meg? ________________________________________________________ 
 
11. Olvasd el Róm. 10,4. versét. Jézus úgy vetett véget a törvénynek, mint eszköznek az 

_______________ megszerzésére Isten előtt. 
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12. Olvasd el 1Kor. 1,30. versét. Isten Jézus Krisztust tette nekünk _____________________ 
__________________________ és __________________ 

 
13. Olvasd el Fil. 3,9. versét. Ha Mózes Törvénye alá helyezed magad, akkor megpróbálod 

megszerezni a saját _______________________________ 
 
14. Olvasd el 1Kor. 11,1. versét. Mint keresztény, Krisztus törvénye alatt élünk. Krisztus 

törvénye nem szabályok sora, melyeknek engedelmeskedni kell; ez egy életmód, mellyel 
válaszolunk egy személynek. Ez a személy _____________________________________ 

 
15. Olvasd el Róm. 8,3. versét. A Törvény sosem menthet meg minket, nem azért, mert a 

Törvény rossz, hanem mert _____________ gyengesége miatt nem tudjuk megtartani. 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Mk. 2, 16-17. – „[16] Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és 
vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. 
[17] Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: „Nem az egészségeseknek van 
szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem 
hogy a bűnösöket.” 
 
Róm. 2,1. – „Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, 
magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel!” 
 
Jak. 2,10. – „Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az 
valamennyi ellen vétkezett.” 
 
Gal. 3,10. – „Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: 
„Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, 
hogy azt kell cselekedni.” 
 
Gal. 2,16. – „tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a 
Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a 
Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem 
igazul meg egy ember sem.” 
 
Róm. 6,14. – „Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a 
kegyelem uralma alatt éltek.” 
 
Ez. 18,20. – „Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az 
apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig 
azt kapja, amit bűnéért érdemel.” 
 
Róm. 4,6-8. – „[6] Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten 
cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot: [7] „Boldogok, akiknek megbocsáttattak 
törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. [8] Boldog az az ember, akinek az Úr nem 
tulajdonít bűnt.” 
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Róm. 5,1. – „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus 
Krisztus által.” 
 
Róm. 5,9. – „Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog 
menteni minket a haragtól.” 
 
Róm. 10.4. – „Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására.” 
 
1Kor. 1,30. – „Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten 
bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá,” 
 
Fil. 3,9. – „Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a 
Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján,” 
 
1Kor. 11,1. – „Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak.” 
 
Róm. 8.3. – „Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette 
meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és 
kárhozatra ítélte a bűnt a testben,” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Mk. 2,16-17. versét. Kiket jött megmenteni Jézus? A bűnösöket. 
 
2. Olvasd el Róm. 2,1. versét. Amikor másokat megítélünk, mit teszünk magunkkal? 

Magunkat ítéljük meg; azaz, magunk felett mondunk ítéletet. 
Miért? Mert bár elítélünk másokat, ugyanazokat a dolgokat tesszük. 

 
3. Olvasd el Jak. 2,10. versét. Ha megtartjuk Isten parancsainak többségét, de néhány 

dologban vétkezünk, miben vagyunk bűnösök? Az egész Törvény megszegésében. 
 
4. Olvasd el Gal. 3,10. versét. Ha úgy akarunk igazak lenni, hogy megtartjuk Isten 

Törvényét, mennyit kell belőle megtartanunk? Az egészet. És meddig kell megtartanunk 
ezeket a parancsolatokat? Mindig ezek alapján kell élnünk (botlás nélkül). Érted, miért 
nem üdvözülhetünk úgy, hogy megpróbálunk elég jók lenni? Igen. 

 
5. Olvasd el Gal. 2,16. versét. A megigazulás az igazság ajándéka, melyet Isten ruház ránk, 

hogy az ember helyes kapcsolatba kerüljön Istennel. A bűnösök megigazulása a Jézus 
Krisztusba vetett hit által nyerhető el, és rendelkezésre áll egyszer és mindenkorra Jézus 
halála és feltámadása által (1Kor. 15,3-4. és Róm. 4,25.). Mi az, ami egy embert nem 
igazít meg? Saját cselekedetei; azaz a Törvény cselekedetei.  
Hogyan üdvözülhet az ember? Hit (bizalom) által Jézus Krisztusban.  
Hány ember igazul meg a Törvény által? Egy test sem; azaz, senki. 

 
6. Olvasd el Róm. 6,14. versét. Mint keresztény, te a B. kegyelem alatt vagy. 
 
7. Olvasd el 18,20. versét. Ha a Törvény alatt lennél, mi lenne a bűneid büntetése? Halál. 
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8. Olvasd el Róm. 4,6-8. versét. A kegyelem alatt mely három dolgot teszi Isten a bűneiddel? 
Megbocsátja, elfedezi, és nem számítja be nekünk. 

 
9. Olvasd el Róm. 5,1. versét. Most, hogy megigazultunk, milyen előnyét élvezzük ennek? 

Békességet Istennel (nem haragszik ránk). 
 
10. Olvasd el Róm. 5,9. versét. Most, hogy megmenekültünk Jézus vére által, mitől 

menekültünk meg? A haragtól (bűneink ítéletétől). 
 
11. Olvasd el Róm. 10,4. versét. Jézus úgy vetett véget a törvénynek, mint eszköznek az 

igazság megszerzésére Isten előtt. 
 
12. Olvasd el 1Kor. 1,30. versét. Isten Jézus Krisztust tette nekünk bölcsességgé, igazsággá, 

megszentelődéssé és megváltássá. 
 
13. Olvasd el Fil. 3,9. versét. Ha Mózes Törvénye alá helyezed magad, akkor megpróbálod 

megszerezni a saját igazságodat. 
 
14. Olvasd el 1Kor. 11,1. versét. Mint keresztény, Krisztus törvénye alatt élünk. Krisztus 

törvénye nem szabályok sora, melyeknek engedelmeskedni kell; ez egy életmód, mellyel 
válaszolunk egy személynek. Ez a személy Krisztus. 

 
15. Olvasd el Róm. 8,3. versét. A Törvény sosem menthet meg minket, nem azért, mert a 

Törvény rossz, hanem mert testünk gyengesége miatt nem tudjuk megtartani. 
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Harmadik szint 9. Lecke 

NEM TÖRVÉNY ALATT, HANEM KEGYELEM ALATT 
Írta: Don Krow 

 
A múlt éjjel egy asszonyról álmodtam, aki büntetést kapott minden a rossz dologért, 

melyet tett (a bűneiért). Egy férfi követte őt mindenhová, és valahányszor hibázott, rosszallón 
csóválta meg a fejét, leoldotta az övét, és megverte az asszonyt. Ha a nő valami rosszat 
mondott vagy tett, megbüntette. Az asszony bicegett erre-arra, megpróbált mosolyogni, és jól 
viselkedni, de minduntalan olyan dolgokat tett, amelyek bajba sodorták. Nem voltak ezek 
nagy dolgok, de minden apróság esetén ez a férfi látta, hogy rosszat tesz, és megverte. 
Reménytelennek látszott a helyzete. Nem tudta abbahagyni azokat a dolgokat, amelyek bajba 
sodorták. Emlékszem, hogy szánalmat éreztem iránta. Segíteni akartam neki, hogy 
megszabaduljon a kegyetlen embertől, aki mindig ütötte. És akkor felébredtem. 

 
Gondolkodni kezdtem Isten kegyelméről, Isten meg nem szolgált, ki nem érdemelt 

jóindulatáról és szívességéről. Amikor a szív a kegyelembe helyezkedik, többé nem próbálja 
meg kiérdemelni Isten elfogadását a cselekedetek vagy a Törvény megtartása által saját erőből 
és képességből. Végül megszabadulhatunk az ütlegektől, melyeket Isten Törvényének 
megszegéséért érdemlünk. Megmenekültünk Jézus által. 

 
Gondolkodjunk a kegyről. Azt jelenti, megszerezni valakinek a jóváhagyását, támogatását 

vagy áldását. Ha valakinek a kegyeit keresed, mit teszel? Megpróbálsz mindent megtenni 
vagy mondani, amivel kedvében járhatsz, és kerülöd azokat, ami nem tetszik neki. Helyesen 
viselkedsz minden esetben. Igazán lehetséges ezt megvalósítani? Olyan ez, mint legyőzni a 
gravitációt. Megteheted egy kis ideig, de végül alul maradsz. Erősebb nálad. 

 
Beszéltem az asszonyról az álmomban. Úgy éreztem, hogy amikor keményen próbálok 

mindent jól tenni, elbukok egy kis részletben, és kudarcot vallok. Azt gondoltam, hogy 
bárcsak egy napot végig tudnék csinálni hiba nélkül, talán véghez tudnék vinni valamit. De 
nem, a fogyatékosságaim sosem engedték, hogy elérjem a tökéletest. Úgy véltem, nem csak 
csalódást okozok az én mennyei Atyámnak, de el is ítélem magam, és ütést mérek magamra. 
Vereséget szenvedtem magamtól. Ráösszpontosítottam a képességeimre és a 
hiányosságaimra. Soha nem érem el a mércét, soha nem vagyok elég jó az elvárásokhoz, 
szükségem volt valakire, aki megment engem! 

 
Isten az Ő kegyelmességében segítséget küldött nekünk; az Ő neve Jézus. Isten azért 

küldte Őt, hogy megszabadítson minket magunktól, és erőtlen próbálkozásainktól, hogy 
betöltsük az Ő Törvényét. Jézus elvette a büntetésünket, melyet azért kaptunk volna, mert 
nem tudtuk betartani a Törvényt, így nem kell meghalnunk, hanem szabadon elmehetünk, és 
örök életünk lehet Vele. Jézus nekünk adta az igazság ajándékát, így igazak és szentek 
lehetünk Isten, az Atya előtt, és megfelelünk a Törvény minden követelményének. 
Békességünk van Istennel azáltal, amit Ő tett értünk halálával, eltemettetésével és 
feltámadásával. Bírjuk Isten jóindulatát, amit nem érdemeltünk ki, sem meg nem szolgáltunk. 
Ez a kegyelem. 
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Ha hiszed ezt, a szíved megnyugszik kétkedés nélkül, tudva, hogy Ő tette ezt, mert szeret 
téged. Helyezd a szíved épen, biztonságosan, állandóan és szilárdan az Ő kegyelmébe; azaz 
alapozd meg magad kérdés vagy kétkedés nélkül abban, hogy ő neked adott mindent, ami a 
bővölködő élethez kell Jézusban és Jézus által. 

 
Ha tovább összpontosítunk a fogyatékosságainkra, hibáinkra és bűneinkre ahelyett, hogy 

Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére összpontosítanánk, a szívünk elszomorodik, és 
erőtlen lesz a hitre, hogy bármit átvehessünk Istentől. A szívünkkel kell hinnünk, és 
átvennünk az Ő igazságát és kegyelmét. A szívünknek teljesen az Övének kell lennie. Így 
leszünk beteljesedve és megnyugodva. 

 
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Péld. 

4,23.). 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Hogyan határozta meg ez a lecke a „kegyelem” fogalmát? 
________________________________________________________________________ 

 
2. Amikor a szív megalapozódik a kegyelemben, többé nem próbálkozunk kiérdemelni Isten 

elfogadását a mi __________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Zsid. 10,4. versét. Don fogyatékosságai mindig megakadályozták a 

tökéletességben. Hogyan lehetünk tökéletesek ennek a versnek az alapján? 
________________________________________________________________________ 

 
4. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Jézus adta nekünk az igazság _______________, így igazak 

és szentek lehetünk Isten, az Atya előtt, és megfelelünk a Törvény minden 
követelményének. 

 
5. Olvasd el Ézs. 26,3. versét. Ha továbbra is a fogyatékosságainkra, hibáinkra és bűneinkre 

nézünk és azokra összpontosítunk Jézus helyett, Aki a hit szerzője és bevégzője, a szívünk 
szomorú és erőtlen lesz a hitre, hogy bármit átvegyünk Istentől.  Min kell rajta tartanunk 
az elménket? _____________________________________________________________ 

 
6. Olvasd el Ef. 3,17. versét. A szívünknek teljesen az Övének kell lennie. Így leszünk 

________________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Róm. 4,5. versét. Az üdvösség jutalom-e, amit kiérdemlünk, vagy Isten 

kegyelmének ingyenes ajándéka? 
________________________________________________________________________ 

 
8. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Az igazság (helyes állapot Isten előtt) ajándék. Kell-e tenned 

valamit egy ajándékért? __________________ Hogyan szerezhetsz meg egy ajándékot? 
________________________________________________________________________ 

 
9. Olvasd el Róm. 6,23. versét. Mi Isten kegyemének ingyenes ajándéka ebben a versben? 

________________________________________________________________________ 
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10. Olvasd el Tit. 3,5. versét. Hány jó cselekedet szükséges ahhoz, hogy elnyerd az 
üdvösséget? ______________________________________________________________ 

11. Olvad el Róm. 6,14. versét. Magyarázd meg a saját szavaiddal, mit jelent Isten kegyelme 
alatt lenni. _______________________________________________________________ 

 
12. Olvasd el Róm. 11,6. versét. Ha Isten áldásai kegyelem által adatnak, akkor nem a mi 

__________________ által. 
 
13. Olvasd el Róm. 3,24. versét. Magyarázd meg saját szavaiddal ennek a versnek a 

jelentését. _______________________________________________________________ 
 
14. Olvasd el Ef. 1,7. versét. A bűneink bocsánata _________________________ van. 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Zsid. 10,14. – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 
 
Róm. 5,17. – „Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor 
azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni 
fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.” 
 
Ézs. 26,3. – „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” 
 
Ef. 3,17. – „hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és 
megalapozva” 
 
Róm. 4,5. – „Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, 
annak a hite számít igazságnak.” 
 
Róm. 6,23. – „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
 
Tit. 3,5. – „nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített 
minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,” 
 
Róm. 6,14. – „Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a 
kegyelem uralma alatt éltek.” 
 
Róm. 11,6. – „ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem 
akkor már nem volna kegyelem.” 
 
Róm. 3,24. – „Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a 
Krisztus Jézus által.” 
 
Ef. 1,7. – „Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme 
gazdagságából,” 
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Megoldások 
 

1. Hogyan határozta meg ez a lecke a „kegyelem” fogalmát? Meg nem szolgált, ki nem 
érdemelt jóindulata és szívessége Istennek. 

 
2. Amikor a szív megalapozódik a kegyelemben, többé nem próbálkozunk kiérdemelni Isten 

elfogadását a mi cselekedeteinkkel. 
 
3. Olvasd el Zsid. 10,4. versét. Don fogyatékosságai mindig megakadályozták a 

tökéletességben. Hogyan lehetünk tökéletesek ennek a versnek az alapján? Jézus ajánlja 
fel nekünk. Ő örökre tökéletessé tett minket. 

 
4. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Jézus adta nekünk az igazság ajándékát, így igazak és 

szentek lehetünk Isten, az Atya előtt, és megfelelünk a Törvény minden követelményének. 
 
5. Olvasd el Ézs. 26,3. versét. Ha továbbra is a fogyatékosságainkra, hibáinkra és bűneinkre 

nézünk és azokra összpontosítunk Jézus helyett, Aki a hit szerzője és bevégzője, a szívünk 
szomorú és erőtlen lesz a hitre, hogy bármit átvegyünk Istentől.  Min kell rajta tartanunk 
az elménket? Az Úron kell tartanunk az elménket. 

 
6. Olvasd el Ef. 3,17. versét. A szívünknek teljesen az Övének kell lennie. Így leszünk 

beteljesedve és megnyugodva. 
 
7. Olvasd el Róm. 4,5. versét. Az üdvösség jutalom-e, amit kiérdemlünk, vagy Isten 

kegyelmének ingyenes ajándéka? Isten kegyelmének ingyenes ajándéka. 
 
8. Olvasd el Róm. 5,17. versét. Az igazság (helyes állapot Isten előtt) ajándék. Kell-e tenned 

valamit egy ajándékért? Nem. Hogyan szerezhetsz meg egy ajándékot? Egyszerűen ki 
kell nyújtani a kezed, és el kell venned. 

 
9. Olvasd el Róm. 6,23. versét. Mi Isten kegyemének ingyenes ajándéka ebben a versben? 

Örök élet (az örök halál helyett). 
 
10. Olvasd el Tit. 3,5. versét. Hány jó cselekedet szükséges ahhoz, hogy elnyerd az 

üdvösséget? Egy sem. 
 
11. Olvad el Róm. 6,14. versét. Magyarázd meg a saját szavaiddal, mit jelent Isten kegyelme 

alatt lenni. Nem azt kapjuk, amit bűneink alapján megérdemelnénk, hanem a 
legjobbat, amit Isten adhat Jézus Krisztus által. Igazságot, elfogadást, bűnbocsánatot 
(mindezt mint Isten könyörületességének ajándékát). 

 
12. Olvasd el Róm. 11,6. versét. Ha Isten áldásai kegyelem által adatnak, akkor nem a mi 

cselekedeteink által. 
 
13. Olvasd el Róm. 3,24. versét. Magyarázd meg saját szavaiddal ennek a versnek a 

jelentését. Igazság (megigazulás) Isten kegyelmének ingyenes ajándéka a hívő 
számára, Krisztus megváltó munkájáért a kereszten. 

 
14. Olvasd el Ef. 1,7. versét. A bűneink bocsánata Isten kegyelmének gazdagságából van. 
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Harmadik szint 10. Lecke 

NINCS TÖBBÉ BŰNTUDAT 
Írta: Don Krow 

 
Egy napon egy ember részegen ült be az autójába, forgalommal szemben indult el, és 

frontálisan ütközött egy másik autóval. Ebben a balesetben meghalt egy tizennyolc éves lány. 
A lány családja beperelte az embert, és a bíróság másfél millió dollárt ítélt meg a családnak. 

 
A család azonban nem vette át a pénzt, hanem megegyezett 936 dollárba. Azért tette ezt, 

mert azt akarta, hogy az ember egy bizonyos módon törlessze a büntetését. Azt akarták, hogy 
az ember, aki részeg volt, mindig emlékezzen arra, amit tett. Minden héten ki kellett állítania 
egy egydolláros csekket a lány nevére, aki meghalt, és el kellett küldenie a családnak. Azt 
gondolnád, hogy a 936 dollár jó megállapodás volt a másfél millióval szemben. Eleinte 
könnyűnek látszott egy dollárt fizetni hetente, de egy idő után a csekkek kitöltése a lány 
nevére, akinek a halálát okozta, uralni kezdte a gondolatait. Minden héten eltöltötte a bánat, 
amikor a halott lányra gondolt. 

 
Évek múltán végül abbahagyta a csekkek küldését. A család ismét bíróság elé idéztette, és 

követelte, hogy folytassa a fizetést. Az elmúlt hat vagy hét évben négyszer vagy ötször hagyta 
abba a fizetést. Ám minden alkalommal visszaidézték a bíróságra, amely újra kötelezte a 
fizetés folytatására. 

 
A család azt mondta, többé nem haragszanak, csak emlékeztetni akarják őt arra, amit tett. 
 
Ha belegondolsz, a család éppúgy kötelék alatt volt, akárcsak az ember, akinek fizetnie 

kellett. Minden héten kaptak egy csekket, amely a veszteségükre emlékeztette őket, így 
bizonyos értelemben nem tudtak túllépni a leányuk halálán. 

 
Az ember most beperelte a családot, ahogyan ő nevezi a „kegyetlen és szokatlan 

büntetésért”. Azt mondja: „Ez kiborított engem! Tönkretette az életemet. Soha nem 
hagyhattam a múltat magam mögött, hogy folytathassam az életemet.” 

 
Ennek a történetnek a fényében sok kereszténnyel találkoztam, akik úgy érezték, 

ugyanilyen ítélet alatt állnak. Azt mondták: „Jézus mindent kifizetett”, mégis úgy érezték, heti 
fizetséggel tartoznak vallási kötelezettségekből, különben Isten nem fogadja el őket. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Milyen kapcsolat lehetett a balesetet okozó ember és a család között, míg ez a dolog folyt? 
_______________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el Zsid. 10,1. versét. Mit nem tud megtenni a Törvény? 

_______________________________________________________________________ 
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3. Olvasd el Zsid. 10,1. versét. Mit mond ez a vers, amivel azt jelzi számunkra, hogy az 
ószövetségi áldozatok elégtelenek voltak tökéletessé tenni minket? 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Olvasd el Zsid. 10,2. versét. Ha olyan áldozat jött volna, amely igazán megfelelő lett 

volna, mit tett volna az odajárulókkal? ________________________________________ 
 
5. Mire kötelezték a részeg vezetőt? ____________________________________________ 
 
6. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. Isten tökéletessé teszi a népét A. jó cselekedeteik által. B. 

mert gyülekezetbe járnak. C. mert megtartották a Tízparancsolatot. D. Jézus áldozata által. 
 
7. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. Jézus áldozata (mely hit által a miénk) tökéletessé teszi a 

hívőt: A. amíg újra nem vétkezik. B. a múltbéli bűneitől. C. örökre. 
 
8. Olvasd el 1Móz. 20,1-18. versét. Melyik két emberről szól ez a történet? 

_______________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el 1Móz. 20, 2., 5. versét. Ki volt az az ember, aki hazudott, és becsapott másokat 

ebben a történetben? ______________________________________________________ 
 
10. Olvasd el 1Móz. 20,7. versét. Biztos vagyok benne, hogy Isten nem helyeselte Ábrahám 

tettét. De ki állt Isten oldalán, Ábrahám vagy Abimélek? ______________________. 
Miért? 
Olvasd el 1Móz. 15,1., 18. és Jak. 2,23. versét. 
_______________________________________________________________________ 

 
11. Olvasd el 1Móz. 20,7., 17-18. versét. Még ha Ábrahám cselekedett is helytelenül, kinek 

parancsolta meg Isten hogy imádkozzon a többiekért? A Ábrahámnak kellett imádkoznia 
Abimélekért. B. Abiméleknek kellett imádkoznia Ábrahámért.  C. Mindkettőjüknek 
imádkozniuk kellett egymásért.  

 
12. Olvasd el Róm. 8,31. versét. Még ha olykor hibázunk is, ki van az oldalunkon? 

_______________________________________________________________________ 
 
13. Olvasd el Róm. 4,8. versét. Még ha hibákat követünk is el, mit mond Isten, mit nem fog 

tenni? ___________________________________________________________________ 
 
14. Olvasd el Zsid. 8,12-13. versét. Az Új Szövetség alatt mit ígért Isten, mit nem tesz? 

_______________________________________________________________________ 
 
15. Olvasd el Ef. 2,5., 8-9. versét. Hogyan üdvözülünk?  

_______________________________________________________________________ 
 
16. Olvasd el Tit. 3,5. versét. Hogyan nem üdvözülünk? _____________________________ 

Hogyan üdvözülünk? ______________________________________________________ 
 
17. Olvasd el Ef. 1,6. versét Magasztalni fogjuk Istent az örökkévalóságon át az Ő 

___________________ért. Mert  ____________________ minket az Ő szeretett Fiában 
(Jézus Krisztusban.) 
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A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Zsid. 10,1. – „Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok 
valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként 
rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat.” 
 
Zsid. 10,2. – „Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és 
egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot.” 
 
Zsid. 10,14. – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 
 
1Móz. 20,1-18. „[1] Azután elindult onnan Ábrahám a Délvidék felé, letelepedett Kádés és 
Súr között, és jövevényként élt Gerárban. [2] Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, 
hogy a húga, ezért Abímelek, Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát. [3] Isten azonban 
eljött Abímelekhez éjjel, álmában, és azt mondta neki: Meg fogsz halni az asszony miatt, akit 
elvitettél, mert férjes asszony. [4] Abímelek azonban még nem közeledett hozzá, és azt 
mondta: Uram, az igaz népet is megölöd? [5] Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az 
asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja! Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt. [6] 
Akkor ezt mondta neki álmában az Isten: Én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted ezt. Ezért 
óvtalak magam is attól, hogy vétkezzél ellenem, ezért nem engedtem, hogy érintsd őt. [7] Most 
tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy 
életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és 
minden hozzád tartozónak! [8] Fölkelt azért Abímelek reggel, hívatta valamennyi szolgáját, és 
elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek. [9] Ekkor hívatta Abímelek 
Ábrahámot, és ezt mondta neki: Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy 
vétekbe akartál belevinni engem és országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket 
nem szabad tenni. [10] Majd ezt kérdezte Abímelek Ábrahámtól: Mire gondoltál, amikor ezt 
tetted? [11] Ábrahám ezt felelte: Azt gondoltam, hogy nincs istenfélelem ezen a helyen, és 
megölnek a feleségemért. [12] De valóban húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám 
leánya; így lett a feleségem. [13] Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt 
kértem tőle: Azzal mutasd meg szeretetedet irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt 
mondd rólam, hogy a bátyád vagyok! [14] Akkor vett Abímelek juhokat és ökröket, szolgákat 
és szolgálókat, és Ábrahámnak adta, Sárát, a feleségét pedig visszaküldte hozzá, [15] és ezt 
mondta Abímelek: Itt van előtted az országom, lakj ott, ahol jónak látod. [16] Sárához pedig 
így szólt: Íme, ezer ezüstöt adtam a bátyádnak, ez felment téged mindazok előtt, akik veled 
vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. [17] Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, 
és meggyógyította Isten Abímeleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. [18] 
Mert az ÚR meddővé tett minden nőt Abímelek házában Sárának, Ábrahám feleségének az 
esete miatt.” 
 
1Móz. 2., 5. – „[2] Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abímelek, 
Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát. [5] Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az 
asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja! Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt.” 
 
1Móz. 20,7. – „Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és 
imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell 
halnod neked és minden hozzád tartozónak!” 
 
1Móz. 15,1., 18. – „Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne 
félj Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges. [18] Ezen a napon kötött az ÚR 
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szövetséget Abrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától 
a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig,” 
 
Jak. 2,23. – „Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért 
igaznak fogadta el őt”, és „Isten barátjának neveztetett”. 
 
1Móz. 20,7., 17-8. – [7] Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, 
és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg 
kell halnod neked és minden hozzád tartozónak! [17] Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és 
meggyógyította Isten Abímeleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. [18] Mert 
az ÚR meddővé tett minden nőt Abímelek házában Sárának, Ábrahám feleségének az esete 
miatt.” 
 
Róm. 8,31. – „Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk” 
 
Róm. 4,8. – „Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.” 
 
Zsid. 8,12-13. – „[12] Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem 
emlékezem meg többé.” [13] Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és 
megöregszik, az közel van az elmúláshoz.” 
 
Ef. 2,5., 8-9. – „[5] minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal 
együtt - kegyelemből van üdvösségetek! – [8] Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit 
által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; [9] nem cselekedetekért, hogy senki se 
dicsekedjék.” 
 
Tit. 3,5. – „nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített 
minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,” 
 
Ef. 1,6. – „hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket 
szeretett Fiában.” 

Megoldások 
 

1. Milyen kapcsolat lehetett a balesetet okozó ember és a család között, míg ez a dolog folyt? 
Megbocsátatlanság, keserűség, és küzdelem volt közöttük. 

 
2. Olvasd el Zsid. 10,1. versét. Mit nem tud megtenni a Törvény? Nem tud tökéletessé 

tenni. 
 
3. Olvasd el Zsid. 10,1. versét. Mit mond ez a vers, amivel azt jelzi számunkra, hogy az 

ószövetségi áldozatok elégtelenek voltak tökéletessé tenni minket? Folyamatosan 
ismételni kellett őket – naponta, hetente, havonta. Az a tény, hogy ismételni kellett 
őket bizonyítja, hogy nem tudtak véglegesen megoldást adni a bűnre. 

 
4. Olvasd el Zsid. 10,2. versét. Ha olyan áldozat jött volna, amely igazán megfelelő lett 

volna, mit tett volna az odajárulókkal? Megszabadította volna őket a bűntudattól (az 
állandó kudarcérzéstől). 
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5. Mire kötelezték a részeg vezetőt? Hogy mindig gondoljon a bűnére. 
 
6. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. Isten tökéletessé teszi a népét D. Jézus áldozata által. 
 
7. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. Jézus áldozata (mely hit által a miénk) tökéletessé teszi a 

hívőt: C. örökre. 
 
8. Olvasd el 1Móz. 20,1-18. versét. Melyik két emberről szól ez a történet. Ábrahámról és 

Abimélekről. 
 
9. Olvasd el 1Móz. 20, 2., 5. versét. Ki volt az az ember, aki hazudott, és becsapott másokat 

ebben a történetben? Ábrahám. 
 
10. Olvasd el 1Móz. 20,7. versét. Biztos vagyok benne, hogy Isten nem helyeselte Ábrahám 

tettét. De ki állt Isten oldalán, Ábrahám vagy Abimélek? Ábrahám.. Miért? 
 
11. Olvasd el 1Móz. 15,1., 18. és Jak. 2,23. versét. Mert Ábrahám szövetségben volt 

Istennel, és Isten barátja volt. 
 
12. Olvasd el 1Móz. 20,7., 17-18. versét. Még ha Ábrahám cselekedett is helytelenül, kinek 

parancsolta meg Isten hogy imádkozzon a többiekért? A Ábrahámnak kellett 
imádkoznia Abimélekért.  

 
13. Olvasd el Róm. 8,31. versét. Még ha olykor hibázunk is, ki van az oldalunkon? Isten. 
 
14. Olvasd el Róm. 4,8. versét. Még ha hibákat követünk is el, mit mond Isten, mit nem fog 

tenni? Nem tulajdonít nekünk bűnt; azaz, nem számítja be nekünk. 
 
15. Olvasd el Zsid. 8,12-13. versét. Az Új Szövetség alatt mit ígért Isten, mit nem tesz? Nem 

emlékezik meg a bűneinkről, nem számítja be nekünk azokat. 
 
16. Olvasd el Ef. 2,5., 8-9. versét. Hogyan üdvözülünk? Isten kegyelme által; azaz az Ő ki 

nem érdemelt kegye és irántunk való szívessége által. 
 
17. Olvasd el Tit. 3,5. versét. Hogyan nem üdvözülünk? Az igazság cselekedetei által, 

melyeket teszünk. 
 
18. Hogyan üdvözülünk? Az Ő kegyelme által. Megmosott minket az újjászületés 

(megújítás) által, és újjá tett minket az Ő Szent Szelleme által. 
 
19. Olvasd el Ef. 1,6. versét Magasztalni fogjuk Istent az örökkévalóságon át az Ő 

kegyelméért. Mert elfogadott minket az Ő szeretett Fiában (Jézus Krisztusban.) 
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Harmadik szint 11. Lecke 

SZERETNEK, SZÉP VAGYOK 
Írta: Don Krow 

 
Egy napon Michael jött be az irodámba, és elmondott egy igen bizalmas értesülést az 

egyik tanulótársáról. Miközben az előadásomat tartottam az egyik kurzuson a Charis 
Bibliaiskolában, kiderült, hogy Patricia egy feljegyzést készített magának az írómappájába.  A 
feljegyzésben ez állt: „Szeretnek, szép vagyok”, stb. Patricia az a fajta hölgy volt, aki mindig 
feltűnően öltözködött. Igazából azért vetette papírra ezeket a szavakat, mert nem érezte, hogy 
szeretik, vagy hogy szép, hanem úgy érezte, elutasítják, és nem szeretik.  

 
Mint embereknek, valamennyiünknek ugyanaz az alapvető szükségletünk – vágyunk arra, 

hogy szeressenek, elfogadjanak, és értékeljenek minket, csakúgy, mint arra, hogy legyen 
érzékünk az önértékeléshez, és tudjuk, hogy rendben vagyunk Istennel. Napjainkban sok 
vallás azt érezteti velünk, hogy nem szeretnek, hogy értéktelenek vagyunk, és nem fogad el 
minket senki. Az egyik legnagyobb fegyvertény, melyet a Sátán felhasznál a hívők ellen a 
bűnösség és a kárhoztatás érzése, miközben azt érezteti velünk, hogy ettől nagyon szellemiek 
vagyunk. 

 
Felmerül a kérdés: Amikor először jöttetek Jézushoz, hányan mondtátok, hogy nem csak 

szeret benneteket, hanem elfogadva Őt, Ő lett a tökéletes igazságotok? Valójában az az 
igazság, amellyel felruházott téged, minden igazság, amire valaha szükséged van (az 1Kor. 
1,30. kijelenti: „Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten 
bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá,”). Ez az evangélium jó híre: 
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, 
elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből 
hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm. 1,16-17.). „Aki 
pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít 
igazságnak.” (Róm. 4,5.). Isten nem arra hív minket, hogy a hitben higgyünk, vagy 
valamiben, hanem azt akarja, hogy bízzuk rá magunkat függőségi bizalommal. 

 
Isten nem szerethet jobban, mint amennyire már szeret. Ő a szeretet (1Jn. 4,8.). De 

meríthetsz belőle többet, érezhetsz belőle többet, és tapasztalhatsz belőle többet. Minél jobban 
hiszel, annál nagyobb szeretet fogsz érezni Isten iránt. A Biblia azt mondja: „Mi tehát azért 
szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” (1Jn. 4,19.). Gondolkodj ezen, hidd és fogadd el! 

Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Olvasd el Róm. 8,38-39. versét. Miről volt meggyőződve Pál apostol? 
_____________________________________________________________________ 

 
2. Amikor bibliaiskolába jártam, volt egy tanárom, aki kiemelt néhány megjegyzést, melyek 

azt állították: „A megigazulás bírói döntés, ami által Isten igaznak nyilvánít bárkit, aki 
hisz, nem pedig tesz igazzá.” Ahogy magam is tanulmányoztam a Bibliát, meggyőződtem 
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róla, hogy a megigazulás az igazság ajándéka, mely igazzá tesz Isten szemében. 
Olvasd el Róm. 5,19. versét. Jézus Krisztus engedelmessége által (megtartotta a Törvényt 
és vállalta a keresztet), sokan A. igaznak nyilváníttatnak. B. sokat igaznak gondolnak. C. 
sokan igazzá lettek. 

 
3. Olvasd el 2Kor. 5,21. versét. „Mert azt, aki nem ismert bűnt [sosem vétkezett], bűnné tette 

értünk [Jézus Krisztust], hogy mi __________________ legyünk őbenne.” (Kiemelés 
tőlem.) 

 
4. Olvasd el Kol. 1,21-22. versét. Jézus Krisztus eljött a földre, és meghalt a bűneinkért. 

Ezért Isten jelenlétében állunk, mint olyanok, akik szentek, hibátlanok és feddhetetlenek: 
A. a házastársunk szemében. B. a barátaink szemében. C. Isten szemében. 

 
5. Olvasd el Ef. 1,6. versét. Magasztalni fogjuk Istent örökké a kegyelméért, amellyel 

______________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. Jézus által, és az Ő keresztáldozata által mennyi időre 

lettünk tökéletessé? A. Amíg újra nem vétkezünk. B. Amíg gyülekezetbe járunk. C. 
Örökre. 

 
7. Olvasd el Zsid. 10,15-17. versét. Az Új Szövetség alatt Isten azt ígérte, hogy a bűneinkről 

A. megemlékezik, valahányszor vétkezünk. B. megemlékezik, ha nem fizetünk tizedet. C. 
nem emlékezik meg többé. 

 
8. Olvasd el Róm. 6,1-2. versét. Isten kegyelme nagyobb, mint a bűneink. Maradjunk-e meg 

a bűnben, hogy Isten kegyelme még nagyobb legyen? ____________________________ 
 
9. Olvasd el Zsid. 9,12. versét. Milyen megváltást (szabadságot a bűneink büntetése alól) 

szerzett meg Jézus a számunkra? A. Ideiglenes megváltást. B. Részleges megváltást. C. 
Örökkévaló megváltást. 

 
10. Olvasd el Róm. 8,33. versét. Nevezz meg valakit, aki vádolhatja Isten választottjait. 

________________________________________________________________________ 
 
11. Olvasd el Róm. 8,34. versét. Nevezz meg valakit, aki elítélheti (azaz ítéletet mondhat) 

Isten népét. ______________________________________________________________ 
 
12. Olvasd el Róm. 8,35. versét. Nevezz meg valakit, aki elválaszthat egy keresztényt Isten 

szeretetétől. _____________________________________________________________ 
 
13. Olvasd el Róm. 8,31. versét. Mi a tanulsága ennek a tanítványi leckének? 

_______________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Róm. 8,38. – „[38] Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, [39] sem magasság, sem mélység, 
sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” 
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Róm. 5,19. – „Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy 
az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká.” 
2Kor. 5,21. – „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága 
legyünk őbenne.” 
 
Kol. 1,21-22. – „[21] Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges 
gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, [22] most viszont megbékéltetett 
emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson 
majd színe elé.” 
 
Ef. 1,6. – „hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket 
szeretett Fiában.” 
 
Zsid. 10,14. – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 
 
Zsid. 10,15-17. – „[15] De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után: 
[16] „Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán”, így szól az Úr: 
„Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom; [17] bűneikről és gonoszságaikról pedig 
többé nem emlékezem meg.” 
 
Róm. 6,1-2. – „[1] Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a 
kegyelem? [2] Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?” 
 
Zsid. 9,12. – „Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.” 
 
Róm. 8,33. – „Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít.” 
 
Róm. 8,34. – „Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten 
jobbján van, és esedezik is értünk?” 
 
Róm. 8,35. – „Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy 
szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy 
fegyver?” 
 
Róm. 8,31. – „Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el Róm. 8,38-39. versét. Miről volt meggyőződve Pál apostol? Meg volt győződve 
róla, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől – sem élet, sem halál, 
sem angyalok, sem szellemek, sem a jelen, sem a jövő, sem hatalmasságok fenn vagy 
a mélyben. Semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, mely van a mi 
Urunkban, Krisztus Jézusban. 

 
2. Amikor bibliaiskolába jártam, volt egy tanárom, aki kiemelt néhány megjegyzést, melyek 

azt állították: „A megigazulás bírói döntés, ami által Isten igaznak nyilvánít bárkit, aki 
hisz, nem pedig tesz igazzá.” Ahogy magam is tanulmányoztam a Bibliát, meggyőződtem 
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róla, hogy a megigazulás az igazság ajándéka, mely igazzá tesz Isten szemében. 
Olvasd el Róm. 5,19. versét. Jézus Krisztus engedelmessége által (megtartotta a Törvényt 
és vállalta a keresztet), C. sokan igazzá lettek. 

 
3. Olvasd el 2Kor. 5,21. versét. „Mert azt, aki nem ismert bűnt [sosem vétkezett], bűnné tette 

értünk [Jézus Krisztust], hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (Kiemelés tőlem.) 
 
4. Olvasd el Kol. 1,21-22. versét. Jézus Krisztus eljött a földre, és meghalt a bűneinkért. 

Ezért Isten jelenlétében állunk, mint olyanok, akik szentek, hibátlanok és feddhetetlenek: 
C. Isten szemében. 

 
5. Olvasd el Ef. 1,6. versét. Magasztalni fogjuk Istent örökké a kegyelméért, amellyel 

megajándékozott minket szeretett Fiában (Aki Jézus Krisztus). 
 
6. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. Jézus által, és az Ő keresztáldozata által mennyi időre 

lettünk tökéletessé? C. Örökre. 
 
7. Olvasd el Zsid. 10,15-17. versét. Az Új Szövetség alatt Isten azt ígérte, hogy a bűneinkről 

C. nem emlékezik meg többé. 
 
8. Olvasd el Róm. 6,1-2. versét. Isten kegyelme nagyobb, mint a bűneink. Maradjunk-e meg 

a bűnben, hogy Isten kegyelme még nagyobb legyen? Távol legyen! Nem! 
 
9. Olvasd el Zsid. 9,12. versét. Milyen megváltást (szabadságot a bűneink büntetése alól) 

szerzett meg Jézus a számunkra? C. Örökkévaló megváltást. 
 
10. Olvasd el Róm. 8,33. versét. Nevezz meg valakit, aki vádolhatja Isten választottjait. Senki 

sincs. 
 
11. Olvasd el Róm. 8,34. versét. Nevezz meg valakit, aki elítélheti (azaz ítéletet mondhat) 

Isten népét. Senki sincs. 
 
12. Olvasd el Róm. 8,35. versét. Nevezz meg valakit, aki elválaszthat egy keresztényt Isten 

szeretetétől. Senki sincs. 
 
13. Olvasd el Róm. 8,31. versét. Mi a tanulsága ennek a tanítványi leckének? Ha Isten 

velünk van, senki sem lehet ellenünk. 
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Harmadik szint 12. Lecke 

AZ ÜDVÖSSÉG GYÜMÖLCSE (1. Rész) 
Írta: Don Krow 

 
„Megmenthet”-e az egyszeri hit, ha nincs folytatása? Megszűnhet-e úgy, hogy az ígéretek 

továbbra is érvényben maradnak? Ábrahám hitt Istennek, és ez tulajdoníttatott neki igazságul 
(1Móz. 15,6.). Ha Ábrahám hite megszűnt (abbamaradt) volna, a neki tulajdonított igazság is 
megszűnt volna? 

 
A Bibliából tudjuk, hogy a „hit” egy teljes, egyszeri cselekvésként kezdődik (aorisztikus 

idő), de folytatódik a keresztény életben, melyet a görög nyelv jelen idővel fejez ki. A 
parancsolatok, melyek jelen időben szólnak, folyamatos, vagy ismételt teljesítést követelnek 
meg. Amikor jelen időt találunk, ha az alább felsorolt szavakat vagy kifejezéseket használjuk 
a bibliaolvasónak, jelentősen növeljük a bibliai szakasz érthetőségét. Ezek a szavak: 
ismételten; azaz újra és újra, megint, állandóan, folyamatosan, szokás szerint, mint szokás 
vagy életmód, vagy megszakítás nélkül. 

 
Figyeljük meg, hogy a következő igeszakaszokban, hogyan hatnak a görög jelen idők: 
 

Jn. 3,16. – Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, (jelen idő; folyamatosan hisz) el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
 
Zsid. 10,14. – Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. (jelen 
idő: azokat, akik elválasztattak, és ebben az állapotban maradtak, ez az egy áldozat örökre 
tökéletessé tette.) 
 
1Jn. 3,9. – Jn. 3.9 Aki az Istentől született, az nem cselekszik (jelen idő; azaz nem folytatja 
tovább a bűnt, mint életmódot, amivel megtéretlen szívet mutatna) bűnt, mert az ő magja 
van benne, (jelen idő: Isten magja benne marad folyamatosan) és nem vétkezhet, (jelen idő: 
mint életmód, azaz megszakítás nélkül) mert az Istentől született. 
 
Mk. 1,15. – „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, (jelen idő: 
azaz térjetek meg, és folytassátok a megtérést, amilyen gyakran a helyzet vagy a szükség 
megkívánja) és higgyetek (jelen idő: azaz folyamatosan higgyetek) az evangéliumban.” 
 
Jn. 5,24. – Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz (jelen idő: 
folyamatosan hisz) abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem 
megy, hanem átment a halálból az életbe. 
 
Lk. 15,7. – Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen 
megtérő bűnösön (jelen idő: megtér, és folyamatosan megtér), mint kilencvenkilenc igaz 
miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” 
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ApCsel. 17,30. – A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti (jelen 
idő: és folyamatosan parancsolja) az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg 
(jelen idő: és folyamatosan térjen meg). 
 
Jn. 6,47. – Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, (jelen idő: folyamatosan hisz) annak 
örök élete van. 
 
Róm. 4,5. – Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz (jelen idő: folyamatosan hisz) abban, 
aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. 
 
ApCsel. 26,20. – Hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea 
lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg (jelen idő: és folyamatosan 
megtér), forduljanak (jelen idő: folyamatosan forduljanak) az Istenhez, és éljenek (jelen 
idő: tetteikkel folyamatosan bizonyítsák megtérésüket) a megtéréshez méltóan. 
 

Következtetés: A jelen idő több százszor megtalálható a Bibliában. Nem áll 
szándékomban minden igeverset felsorolni, melyek a tárgyhoz tartoznak. A megmentő hitről 
szóló igazság az, hogy folyamatos, és tanították mind az arminianista, mind a kálvinista 
teológiában, noha különböző nézőpontból.  

 
A kálvinizmus, mely az örök biztonság tanát hirdeti, azt tanítja, hogy az igazi keresztény 

hibázhat vagy elbukhat, mégis kitart a keresztény hitben (1Kor. 1,8.). Azok, akik az örök 
biztonság tanában hisznek, azt is vallják, hogy az igaz keresztény meghalt a bűnnek, és többé 
nem él abban (Róm. 6,1-3.) Azok, akik később teljesen elfordulnak Krisztustól, azt 
bizonyítják, hogy soha nem születtek igazán újjá (1Jn. 2,19.). 

 
Az arminianista teológia azt tanítja, hogy az igazi hívő kieshet a keresztény hitből. 

Általánosan hiszik és tanítják, hogy azok, akik kiesnek, elvesztik vagy eljátsszák az 
üdvösségüket. Az ő rendszerük nem ad helyet a névleges keresztényeknek (akik csak 
megnevezésükben azok), akik folyamatos lázadásban vagy szándékos bűnben élnek, és 
semmilyen gyümölcs nem bizonyítja megtérésüket. 

 
János apostol azt mondta: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk 

meg….”(1Jn. 1,8.), de azt is mondta: „Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt…” 
(1Jn. 3,9.). Íme, itt egy paradoxon, de a Bibliában nincs következetlenség. Minden keresztény 
vétkezik (1Jn, 1,8.), de minden keresztény engedelmeskedik is (1Jn. 2,3.). A bűn és a testiség 
még jelen van a keresztényekben, de a bűn nem uralkodhat rajtuk, nem lehet megkülönböztető 
jellemvonásuk (1Jn. 3,9.). Az igazi megtérés és hit a gondolkodás megváltozását követeli, a 
szív megváltozását, az életirány megváltozását, még ha ez nem is tökéletesség (ApCsel. 
26,18. és 1Jn. 1,8.). A „gyümölcs” továbbra is a hit valóságának és valódiságának a próbája. 
A hit szilárd, természetfeletti meggyőződés, mely irányítja az igazi hívő viselkedését, és 
létrehozza az ehhez tartozó cselekedeteket. Ezt mutatják a hit példái a Zsidókhoz írt levél 11. 
fejezetében, melyekben a hit cselekedetekben nyilvánult meg. Más szavakkal, amit teszünk, 
megnyilvánulásai annak, amit hiszünk. A Jak. 2,18. versében az áll: „Mutasd meg nekem a 
hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet.” 

 
Amikor az apostol negatív értelemben beszél a cselekedetekről, akkor a „Törvény 

cselekedeteire” utal: azaz olyasmire, amit valaki azért tesz, hogy kiérdemelje, megszolgálja az 
üdvösségét.  

 



 184

A Biblia ugyancsak beszél az üdvösség gyümölcséről, amik jó cselekedetek, vagy a hit 
cselekedetei. Azok a cselekedetek, melyek megtérésből és hitből fakadnak (ApCsel. 26,20., 
Mt. 3,7-10., 1Tessz. 1,3., és Jk. 2,14,26.), az üdvösség bizonyítékai. Az egység, mely 
kifejeződik mind a megtérésben és a hitben az, hogy mindkettőnek ugyanaz a gyümölcse vagy 
bizonyítéka: a jó cselekedetek. Nem jó cselekedetek által üdvözülünk, hanem jó 
cselekedetekre üdvözülünk (Ef. 2,8-10. annak az ellentétnek a megmutatására, ami az által és 
a „-re” között van. A cselekedetek a hit valóságának a próbái, és az a kegyelem, amely 
ténylegesen nincs hatással valakinek az életére és cselekedeteire, nem tekinthető valóban Isten 
kegyelmének (Tit. 2,11-12.). Jézus azt tanítja, hogy gyümölcséről ismertetik meg az igazi 
hívő (Mt. 3,8.; 7,16-20.; 25,34-40.; Jn. 13,35.; 14,23.; ApCsel. 26,20.; Róm. 2,6-11.; Jk. 2,14-
18.; és 1Jn. 3,10.). 

Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Az, hogy a parancsok jelen időben szólnak _________________________ követelnek 

meg.  
 
2. Olvasd el Jn. 3,16. versét. A görög nyelvben használt jelen idő alapján mit állít a Jn. 3,16. 

verse? __________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el 1Jn. 3,9. versét. Aki Istentől született, nem vétkezik. Mit jelent ez? 

________________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Lk. 15,7. versét. Öröm van a mennyben egy bűnösön, aki 

________________________________________________________________________ 
 
5. Olvasd el ApCsel. 17,30. versét. Isten parancsa, hogy minden ember mindenhol 

________________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el ApCsel. 26,20. versét. Mit állít ez a vers? 

________________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el 1Jn. 2,3. versét. Mi az eredménye az Istennel való személyes kapcsolatnak, ami 

azt jelenti, ismerni Őt?  _____________________________________________________ 
 
8. Olvasd el Jk. 2,18. versét. Jakab azt mondja: „Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek 

nélkül, (ami képtelenség) én is meg fogom neked mutatni __________________ a 
hitemet.” 

 
9. Olvasd el 1Tessz. 1,3. versét. A cselekedetek, melyek hitből fakadnak, úgy vannak 

említve, mint a ____________________________________________________________ 
 
10. Olvasd el Gal. 2,16. és 21. versét. A Törvény cselekedetei olyan cselekedetek, melyeket 

az emberek azért tesznek, hogy megpróbálják megszerezni az üdvösséget vagy ________.  
(21. vers). Nem menthetnek meg, nincs üdvözítő erejük. 

 
11. Olvasd el Róm. 2,7-10. versét. Ezek a versek melyik két csoport ember gyümölcsét írják 

le? _____________________________________________________________________ 
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A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Jn. 3,16. – „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
 
1Jn. 3,9. – „Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és 
nem vétkezhet, mert az Istentől született.” 
 
Lk. 15,7. – „Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen 
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” 
 
ApCsel. 17,30. – „A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az 
embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.” 
 
ApCsel. 26,20. – „hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és 
a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a 
megtéréshez méltóan.” 
 
1Jn. 2,3. – „És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait.” 
 
Jak. 2,18. – „Viszont mondhatja valaki azt is: Neked hited van, nekem meg cselekedeteim 
vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni 
cselekedeteim alapján a hitemet.” 
 
1Tessz. 1,3. – „emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, 
szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek 
állhatatosságát;” 
 
Gal. 2,16., 21. – „[16] tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, 
hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy 
megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény 
cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. [21] Én nem vetem el az Isten kegyelmét: 
mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.” 
 
Róm. 2,7-10. – „[10] azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, 
megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad; [8] azoknak pedig, akik viszálykodók, akik 
ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. [9] 
Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak 
elsősorban, de görögnek is; [10] viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül 
mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is!” 

Megoldások 
 

1. Az, hogy a parancsok jelen időben szólnak folyamatos, vagy ismételt teljesítést 
követelnek meg.  

 
2. Olvasd el Jn. 3,16. versét. A görög nyelvben használt jelen idő alapján mit állít a Jn. 3,16. 

verse? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
(jelen idő: folyamatosan hisz) őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
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3. Olvasd el 1Jn. 3,9. versét. Aki Istentől született, nem vétkezik. Mit jelent ez? Aki az 

Istentől született, az nem cselekszik (jelen idő, azaz nem folytatja a bűnt, mint 
életmódot, megtéretlen szívet mutatva) bűnt. 

 
4. Olvasd el Lk. 15,7. versét. Öröm van a mennyben egy bűnösön, aki megtér és 

folyamatosan megtér. 
 
5. Olvasd el ApCsel. 17,30. versét. Isten parancsa, hogy minden ember mindenhol megtér, 

és folyamatosan megtér. 
 
6. Olvasd el ApCsel. 26,20. versét. Mit állít ez a vers? Hanem először Damaszkuszban és 

Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek 
meg (jelen idő: és folyamatosan megtér), forduljanak (jelen idő: folyamatosan 
forduljanak) az Istenhez, és éljenek (jelen idő: tetteikkel folyamatosan bizonyítsák 
megtérésüket) a megtéréshez méltóan. 

 
7. Olvasd el 1Jn. 2,3. versét. Mi az eredménye az Istennel való személyes kapcsolatnak, ami 

azt jelenti, ismerni Őt? Hogy azt tesszük, amit Isten mond, megtartjuk a 
parancsolatait. 

 
8. Olvasd el Jk. 2,18. versét. Jakab azt mondja: „Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek 

nélkül, (ami képtelenség) én is meg fogom neked mutatni a cselekedeteim alapján a 
hitemet.” 

 
9. Olvasd el 1Tessz. 1,3. versét. A cselekedetek, melyek hitből fakadnak, úgy vannak 

említve, mint a hit cselekedetei. 
 
10. Olvasd el Gal. 2,16. és 21. versét. A Törvény cselekedetei olyan cselekedetek, melyeket 

az emberek azért tesznek, hogy megpróbálják megszerezni az üdvösséget vagy igazságot. 
(21. vers). Nem menthetnek meg, nincs üdvözítő erejük. 

 
11. Olvasd el Róm. 2,7-10. versét. Ezek a versek melyik két csoport ember gyümölcsét írják 

le? A hívőkét és a nem hívőkét. 



 187

 
 
 

Harmadik szint 13. Lecke 

AZ ÜDVÖSSÉG GYÜMÖLCSE (2. Rész) 
Írta: Don Krow 

 
Figyeld meg ezt az igeverset: „Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög 

gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a 
testvérét.” (1Jn. 3,10.). Nem azt mondja, hogy „ez a módja, hogy megmentsük magunkat”. 
Azt mondja: „Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei…” (1Jn. 3,10., kiemelés tőlem). 

 
Jézus hasonlóképpen mondta: „gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt. 7,20., kiemelés 

tőlem). 
 
A Bibliában Isten kétféle módon beszél az üdvösségről: (1) hogy az üdvösség 

kegyelemből van, hit által Ef. 2,8-9.) és (2) a jó cselekedetek kifejezéssel, melyeket minden 
üdvösségre jutott ember cselekszik. Miért félünk a hívő gyümölcséről beszélni? A Biblia nem 
szégyenlős a tárgyat illetően. Itt áll, hogyan tudhatjuk meg, hogy Isten országában és Isten 
uralma alatt vagyunk: 

 
1Jn. 2,3-5. – [3] És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő 
parancsolatait. [4] Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az 
hazug, és abban nincs meg az igazság, [5] aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán 
teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.  
 

Ha tudod, hogy Ő igaz, tudod, hogy mindenki, aki azt teszi, ami helyes, Tőle született 
(1Jn. 2,29.). (Nem érthető ez? Isten és Krisztus természete az igazság, és mindenki, aki az 
igazságot gyakorolja, bizonyítékát adja annak, hogy az Ő természete van benne, vagy, ahogy 
János mondja, Tőle született.) 

 
1Jn. 3,5-10. – [5] Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és 
hogy őbenne nincsen bűn. [6] Aki őbenne marad, az nem vétkezik: (a görög szövegben ez 
jelen időben áll: ez azt fejezi ki, folyamatos, vagy szokásos cselekvés. A Biblia olvasója 
jelentősen növelheti az igeszakasz megértését, ha a következő szavakat használja: 
folyamatosan, ismételten, újra és újra, megszakítás nélkül, állandóan, szüntelenül, 
szokásként, életformaként.) aki vétkezik (jelen idő), az nem látta őt, és nem is ismeri őt. 
[7] Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi (jelen idő: 
ismételten, újra és újra cselekszi), az igaz, mint ahogyan ő is igaz. [8] Aki a bűnt cselekszi 
(jelen idő: szokásként, mint életmód, mert az a természetük), az az ördögtől van, mert az 
ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög 
munkáit lerontsa. [9] Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt (jelen idő: azaz az 
életmódjuk megtéretlen szívre utal), mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet (jelen 
idő: megszakítás nélkül), mert az Istentől született. [10] Erről ismerhetők meg az Isten 
gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi (jelen idő) az igazságot, nem az 
Istentől van, és az sem, aki nem szereti (jelen idő) a testvérét. (János azt mondja: „Erről 
ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei.” Akik nem gyakorolják az 
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igazságot és a szeretetet, ezzel azt mutatják, hogy nincs bennük az Atya természete. Nem 
fontos az újjászületés bizonyítéka?) 
 
1Jn. 3,14. – Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: 
aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. 
 
1Jn. 4,8. – Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk (az apostolokra), 
aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk (az apostolokra). Erről ismerjük meg az igazság 
lelkét (szellemét) és a tévelygés lelkét (szellemét). 
 
1Jn. 4,8. – Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. (A 
szeretet a hívő jele, mert Isten természete szeretet.) 
 
1Jn. 5,2. – Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük (jelen idő: és 
szüntelenül szeretjük) Istent, és megtartjuk (jelen idő: folyamatosan engedelmeskedünk) az ő 
parancsolatait. 
 
1Jn. 5,18-19. – Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik (jelen idő: mint az, akinek 
életmódja megtéretlen szívet mutat), sőt aki Istentől született, az vigyáz magára (Károli: 
megőrzi magát, jelen idő: folyamatosan megőrzi magát), és a gonosz meg sem érinti. [19] 
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. 
 

MIÉRT OSZTOTTA MEG JÁNOS APOSTOL MINDEZT VELÜNK? Ezt azért 
írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van (1Jn. 5,13.). 

 
Következtetés: Igazság, szentség, szeretet, Isten Szellemének gyümölcse, az újjászületés 

bizonyítékai. Nem bízhatsz abban, hogy Ő Hozzá (Istenhez) tartozol, amíg istentelen 
életmódot folytatsz. A lelkiismeret elítél, és nincs bizalom Isten iránt. Pál apostol arra buzdít, 
hogy tegyed az elhívásodat és kiválasztásodat bizonyossá (2Pt. 1,10.); azaz biztosítsd a 
szívedet arról, hogy valóban Istenhez tartozol az életmódoddal, mely összhangban van a 
dicsőséges evangéliummal. Nem azt mondta, hogy „ez a módja az üdvözülésnek”. Azt 
mondta: „erről tudjuk meg, hogy Istenhez tartozunk”. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Olvasd el ApCsel. 8,13., 18,22. versét. Először János beszélt a „gyümölcséről” vagy a 

bizonyítékáról az igazi hívőnek. Ezek mindazok a dolgok, melyek a szívből származnak. 
Amikor egy hívő szíve nem találtatik igaznak, (mint Simoné), mit kell tennie? 
__________________________________________________________________ 

 
2. Olvasd el 2Pt. 1,5-11. versét. Mi a bizonyítéka annak, hogy valaki valóban Isten elhívottai 

és választottai között van? ___________________________________________________ 
 
3. Olvasd el Mt. 25,34-40. versét. Milyen tulajdonságok jellemzik a hívőt ezekben a 

versekben? _____________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Jn. 13,35. versét. Miről ismerni meg Jézus tanítványait? 

______________________________________________________________________ 
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5. Olvasd el Mt. 7,21-23. versét. Miért nem mehettek be ezek az emberek Isten országába? 

_______________________________________________________________________ 
 
6. Olvasd el Jn. 14,23. versét. Ha valaki szereti Jézust, mit fog tenni? 

_______________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el. ApCsel. 26,20. versét. Mit mond ez a vers? 

_______________________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el Jak. 2,17. versét. Ha a hited nem hoz létre jó cselekedeteket, akkor milyen hit a 

tiéd? ___________________________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

ApCsel. 8,13., 18-22. – „[13] Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp 
mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. [18] 
Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik, 
[19] és így szólt: „Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az 
vegye a Szentlelket.” [20] Péter azonban ezt mondta neki: „Vesszen el a pénzed veled együtt, 
amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! [21] Nem 
részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. [22] Térj 
meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát. 
 
2Pt. 1,5-11. – „[5] Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben 
mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, [6] az ismeretben 
önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, [7] a 
kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 
[8] Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus 
ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. [9] Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, 
rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. [10] Ezért tehát, testvéreim, 
igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt 
teszitek, nem fogtok megbotlani soha. [11] És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és 
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.” 
 
Mt. 25,34-40. – „[34] Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám 
áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. [35] Mert éheztem, és 
ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, [36] 
mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és 
eljöttetek hozzám. [37] Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged 
éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? [38] Mikor 
láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 
[39] Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? [40] A király így 
felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 

 
Jn. 15,35. – „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek 
egymást.” 
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Mt. 7,21-23. – „[21] Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 
URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. [22] Sokan 
mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te 
nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? [23] És akkor 
kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” 
 
Jn. 14,23. – „Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt 
pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak 
nála.” 
 
ApCsel. 26,20. – „hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és 
a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a 
megtéréshez méltóan.” 
 
Jak. 2,17. – „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” 

Megoldások 
 

1. Olvasd el ApCsel. 8,13., 18,22. versét. Először János beszélt a „gyümölcséről” vagy a 
bizonyítékáról az igazi hívőnek. Ezek mindazok a dolgok, melyek a szívből származnak. 
Amikor egy hívő szíve nem találtatik igaznak, (mint Simoné), mit kell tennie? Meg kell 
térnie a bűnéből (gonoszságából) és imádkoznia kell Istenhez, hogy bocsássa meg a 
szíve gondolatát. 

 
2. Olvasd el 2Pt. 1,5-11. versét. Mi a bizonyítéka annak, hogy valaki valóban Isten elhívottai 

és választottai között van? A hitük mellé a Szellem tulajdonságai, és új természetük 
tulajdonságai járulnak. 

 
3. Olvasd el Mt. 25,34-40. versét. Milyen tulajdonságok jellemzik a hívőt ezekben a 

versekben? Gyakorlati cselekedetek, melyek hitből származnak – mint enni adni az 
éhezőnek, vendégszeretetet tanúsítani, felruházni a szűkölködőt, ápolni a betegeket, 
meglátogatni azokat, akik börtönben vannak, stb. 

 
4. Olvasd el Jn. 13,35. versét. Miről ismerni meg Jézus tanítványait? A szeretetről, melyet 

egymás iránt tanúsítanak. 
 
5. Olvasd el Mt. 7,21-23. versét. Miért nem mehettek be ezek az emberek Isten országába? 

Gonosztevők voltak. A görög nyelv jelen időt használ, mely arra utal, hogy a gonosz 
cselekedetek életmódjukhoz, természetükhöz tartoztak. Jézus azt mondta, sosem 
ismerte őket. Elveszett vallásos emberek voltak, akiknek sosem változott meg a 
szívük, az elméjük, és nem fordultak Isten felé. 

 
6. Olvasd el Jn. 14,23. versét. Ha valaki szereti Jézust, mit fog tenni? Megtartja a 

parancsolatait, azt teszi, amit Jézus mond. 
 
7. Olvasd el. ApCsel. 26,20. versét. Mit mond ez a vers? Bizonyítsd be a megtérésedet a 

cselekedeteiddel. 
 
8. Olvasd el Jak. 2,17. versét. Ha a hited nem hoz létre jó cselekedeteket, akkor milyen hit a 

tiéd? Holt hit. Nem megmentő hit (Jak. 2,14.). 
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Harmadik szint 14. Lecke 

ELHÍVÁS A TANÍTVÁNYSÁGRA 
Írta: Andrew Wommack 

 
Ma arról fogunk beszélni, mit jelent tanítványnak lenni, és hogyan tehetünk tanítvánnyá 

másokat. Emlékeztetni szeretnélek: az Úr nem arra adott nekünk parancsot, hogy tegyük 
megtértekké az embereket, nem arra, hogy az emberek vallják meg Uruknak Jézust, és vegyék 
a bűneik bocsánatát, hanem arra, hogy tegyük őket tanítványokká. Habár az első két dolog 
létfontosságú, és a legkevésbé sem kicsinyítem a jelentőségüket, az igazi cél, hogy túllépjünk 
az újjászületésen, és tovább haladjunk az érettség felé. Egy keresztény, aki tanítvány, célja az, 
hogy tovább haladjon, és másokat is tanítvánnyá tegyen. 

 
Jézus azt mondta, hogy menjünk, és tegyük tanítványokká az embereket, segítsük őket 

érettségre, hogy képesek legyenek ők is tanítványokká tenni másokat. A mi mai egyházunk 
nem végzi ezt a feladatot. Ráhárítja az emberek újjászületésének a felelősségét azokra, akiket 
klérusnak, vagy lelkimunkásoknak nevezünk. Vannak evangélistáink, akik mindenfelé 
utaznak, nagy evangélizációs körutakat tesznek, és munkájuk nyomán emberek ezrei jutnak 
döntésre az Úr mellett. Bár ezek között nem mindenki születik valóban újjá, csupán 
érzelmeket tapasztalnak meg, biztos vagyok benne, hogy vannak, akik igazán újjászületnek, 
és kapcsolatba kerülnek az Úrral. A legtöbb esetben azonban nem helyeznek hangsúlyt a 
folytatásra, a tanítvánnyá válásra, márpedig Istennek az lenne a szándéka. 

 
Ahhoz az emberhez tudnám ezt hasonlítani, aki szereti a csecsemőket. Teljesen felelőtlen 

dolog volna vállalni egy csecsemőt, izgatottan várni rá, de csak megnézni, ahogy megszületik. 
Ha gyermekünk van, akkor felelősséget kell vállalnunk a tanításáért és felneveléséért is. Azt 
mondjuk az embereknek: „A legfőbb dolog, hogy szüless újonnan, valld meg Jézust 
Uradnak,” Ha ezt megteszik, megveregetjük a vállukat, és azt mondjuk: „Most már keresztény 
vagy. Higgy Istenben, tanulmányozd a Bibliát, és minden rendben lesz.” Az Úr nem ezt 
hangsúlyozta. 

 
Ennek következtében olyan embereket kapunk, akik közül sokan őszinte szívvel kötelezik 

el magukat az Úr mellett, de nem érettek. Képtelenek növelni hitüket, mert nincs anyaguk, 
ami segítené őket ebben. Így nem pozitív tanúbizonyságai lesznek Jézusnak, hanem valójában 
negatívak. Isten azt akarja, oly módon érjük el az embereket, hogy azok teljes értékű 
tanítványokká váljanak, képesek legyenek reprodukálni hitüket másokban. 

 
Ha minden hatodik hónapban az Úrhoz vezetsz valakit, rászánod magad, hogy tanítványt 

faragsz belőle, amíg érett kereszténnyé nem válik, aki reprodukálni tudja a hitét, a hat hónap 
végén csak két keresztény lesz. Ezután ha mindketten egy-egy személyt vezettek az Úrhoz, 
tanítvánnyá teszitek őket hat hónap alatt, az év végére négy keresztény lesz. Ez nem tűnik 
összehasonlíthatónak azzal, aki ezreket vezet az Úrhoz egy missziós út alatt, és eléri, hogy 
megvallják Jézust. A legtöbb ember azt mondaná: „Ez a tanítványképzési módszer csak négy 
megtérőt eredményez az első évben, míg a másik módszer ezer megtérőt. Tehát a másikat kell 
választanunk.” Az az ember, aki ezreket vezet az Úrhoz, 35 000 embert vezetett az Úrhoz. Ez 
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nagyon jó, senki sem vonhatja kétségbe; de csak egy csepp a tengerben, a világ népességéhez 
képest. Alapvetően ez a módja annak, ahogy az egyház működik. 

 
Ha hangsúlyozzuk a tanítványságot, akkor az a személy, aki egy embert vezet az Úrhoz 

minden hat hónapban, majd pedig azok ugyanezt teszik, alig több, mint húsz és fél év alatt 
több embert érnek el az evangéliummal, mint a világ népessége. Néhányan azt hiszik, Ez 
lehetetlen, de biztatlak, hogy számolj utána. Megszoroztam, és kevéssel több, mint húsz és fél 
év alatt, úgy, hogy egy ember tanítvánnyá tesz egy másikat minden fél évben, új tagot építve 
ezzel Krisztus testébe, elér az evangéliummal öt és fél milliárd embert szemben a másik 
módszer 35 000 megtérőjével.  

 
Ha eljutsz odáig, hogy nem csak megtapasztalod a győzelmet és az érettséget, de felébred 

benned a vágy, hogy létrehozd azt más emberekben is, ha tanítóvá válsz tanítvány helyett, íme 
néhány dolog, ami történhet, ha csak egyetlen ember osztja ezt a nézetet, követi az Urat az 
értettség ösvényén, és elkezd tanítvánnyá tenni egy másik embert. Ha csak ennyit teszel egy 
évben, az év végére már lesz melletted valaki, akit tanítvánnyá tettél – ketten lesztek. Két év 
múlva négyen. De ha tovább tudod ezt folytatni, tíz év múlva 1024 ember lesz, aki 
tanítvánnyá lett, és új tagokat képez ki Krisztus teste számára. Ha ezt folytatod csupán 
egyetlen emberrel évenként, húsz év múlva több mint egy millió emberhez jut el az 
evangélium. Ez lenyűgöző. Ez a megsokszorozódási módszer, melyet az Úr alapított – 
elmenni, és tanítványokká tenni, nem csupán megtérőkké tenni. Ez messze a legjobb módja 
Isten országa kiterjesztésének, de a mi elménk a gyors megoldásokat keresi. 

 
Hány ember megy el a nagy missziós evangélizációkra, döntést hoz, kereszténynek vallja 

magát, de még mindig benne van a harag, a keserűség, a féltékenység, és negatív 
tanúbizonysággá válik? Ha statisztikát akarunk felállítani, hányan fordulnak el az igazi 
evangéliumtól, mert olyasvalakit láttak, aki kereszténynek vallotta magát, és azt gondolták: 
Én is vagyok olyan jó, mint azok a képmutatók az egyházban. Nincs erre szükségem. 

 
Az egésznek a lényege, hogy a tanítványképzési módszer az, melyet Isten fektetett le a 

világ evangélizálására. Az igazság nem tesz szabaddá addig, amíg nem haladsz tovább az 
Igében (Jn. 8,31-32.). Ez az, amit Isten minden ember számára akar, hogy megtapasztalhassák 
az Ő teljességét, de ez az az evangélizálási mód is, melyet Ő alapított. Bárki döntött úgy, hogy 
nem ezt a módszert követi, és helyettesítette egy másikkal, az nem működött. 

 
Imádkozom, hogy Isten beszéljen a szívedhez, és mutassa meg neked a tanítványság 

értékét. Buzdítalak a tovább lépésre és arra, hogy tanítvánnyá légy, és tégy tanítvánnyá 
másokat. 

Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Talán meglepő a számodra, de Jézus soha senkit nem nevezett „kereszténynek”, hanem 

arra hívta el az embereket, hogy legyenek „tanítványokká”. Nézzük át az evangéliumokat 
(Máté, Márk, Lukács, és János evangéliuma) és egy külön papírra írjuk ki, ahány igeverset 
csak találunk arról, hogy Jézus hívása tanítványságra szól. 

 
2. Az Apostolok Cselekedeteiben az embereket nem arra hívták, hogy „keresztényekké 

legyenek, hanem hogy „tanítványok” legyenek. Nézzük végig az Apostolok Cselekedeteit, 
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és egy külön papírra írjuk ki, ahány igeverset csak találunk arról, hogy az embereket 
tanítványságra hívták el. 

 
3. A Bibliában a „tanítvány(ok)” szó 273-szor található meg. Az egész Bibliában a 

„keresztény(ek)” szó összesen háromszor. Írd le egy külön papírra azt a három igehelyet, 
ahol a „keresztény(ek)” szó található. 

 
4. Olvasd el Mt. 10,25. versét. Mi a tanítvány ennek a versnek az alapján? 
 
5. Olvasd el Lk. 14,26. versét. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy feltétel nélkül 

feláldozza valaki az életét egy másik élet teljességéért. Igaz vagy hamis? 
 
6. Olvasd el Lk. 14,33. versét. Legalább néhány esetben Jézus tanítványává lenni szó szerinti 

elhagyását jelentette mindennek, hogy Jézus hívása legyen az első helyen. Igaz vagy 
hamis? 

 
7. Olvasd el Mt. 19,29. versét. Mindenki, aki elhagyja házát, testvéreit, atyját, anyját, 

feleségét, gyermekeit vagy földjét Jézusért, százszor annyit kap cserében, és örök életet 
örököl. Igaz vagy hamis? 

 
8. Olvasd el ApCsel. 14,22. versét. A tanítványnak tovább kell járnia hitben. Igaz vagy 

hamis? 
 
9. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. A valódi ellenvetés, mely egyesekben felmerül, hogy a 

Biblia hangsúlyozza a tanítványságot, mely szerint a „kereszténnyé” lenni nem kíván 
erőfeszítést (kegyelemből van), viszont a „tanítványnak” lenni komoly áldozatot és 
elkötelezettséget követel. Az igazság az, hogy Krisztus megváltása nem kíván erőfeszítést 
a mi részünkről; ez tökéletes, és semmilyen erőfeszítésünkbe nem kerül, de Krisztus 
elhívása mindig a mi teljes életünkre vonatkozik. Igaz vagy hamis? 

 
10. Olvasd el ApCsel. 11,26. versét. Krisztus elhívása nem kétféle hívőnek szól; némelyek 

úgy legyenek keresztények, hogy testiek maradnak, mások legyenek tanítványok. 
Valójában a kereszténység és a tanítványság elvárhatóan ugyanaz. Igaz vagy hamis? 

 
11. Olvasd el Mt. 28,19. versét. Jézus megbízása a hívők számára úgy szólt, hogy menjenek 

és tegyenek A. tanítványokká B. megtértekké minden népet. 
 
12. Olvasd el Mt. 28,20. versét. A hívőknek meg kell tanítaniuk másokat arra, hogy 

megtartsanak mindent, amit Jézus parancsolt. Igaz vagy hamis? 
 
13. Olvasd el Jn. 1,12. versét. Jézus felajánlotta, amit megszerzett számunkra (megbocsátás, 

megigazulás, stb.), de nem az Ő személye nélkül. Igaz vagy hamis? 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Mt. 10,25. – „Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint 
az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább házanépét?” 
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Lk. 14,26. – „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, 
testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.” 
 
Mt. 19,29. – „És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit 
vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.” 
 
ApCsel. 14,22. – „Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg 
a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába.” 
 
Zsid. 10,14. – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 
 
ApCsel. 11.26. – „Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és 
igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először 
keresztyéneknek.” 
 
Mt. 28,19. – „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,” 
 
Mt. 28,20. – „tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
 
Jn. 1,12. – „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,” 

Megoldások 
 
1. Talán meglepő a számodra, de Jézus soha senkit nem nevezett „kereszténynek”, hanem 

arra hívta el az embereket, hogy legyenek „tanítványokká”. Nézzük át az evangéliumokat 
(Máté, Márk, Lukács, és János evangéliuma) és egy külön papírra írjuk ki, ahány igeverset 
csak találunk arról, hogy Jézus hívása tanítványságra szól. 

 
2. Az Apostolok Cselekedeteiben az embereket nem arra hívták, hogy „keresztényekké 

legyenek, hanem hogy „tanítványok” legyenek. Nézzük végig az Apostolok Cselekedeteit, 
és egy külön papírra írjuk ki, ahány igeverset csak találunk arról, hogy az embereket 
tanítványságra hívták el. 

 
3. A Bibliában a „tanítvány(ok)” szó 273-szor található meg. Az egész Bibliában a 

„keresztény(ek)” szó összesen háromszor. Írd le egy külön papírra azt a három igehelyet, 
ahol a „keresztény(ek)” szó található. ApCsel. 11,26.; ApCsel. 26,28.; és 1Pt. 4,16. 

 
4. Olvasd el Mt. 10,25. versét. Mi a tanítvány ennek a versnek az alapján? Tanítvány az, aki 

olyanná válik, mint a tanítója vagy mestere. 
 
5. Olvasd el Lk. 14,26. versét. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy feltétel nélkül 

feláldozza valaki az életét egy másik élet teljességéért. Igaz. 
 
6. Olvasd el Lk. 14,33. versét. Legalább néhány esetben Jézus tanítványává lenni szó szerinti 

elhagyását jelentette mindennek, hogy Jézus hívása legyen az első helyen. Igaz. 
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7. Olvasd el Mt. 19,29. versét. Mindenki, aki elhagyja házát, testvéreit, atyját, anyját, 
feleségét, gyermekeit vagy földjét Jézusért, százszor annyit kap cserében, és örök életet 
örököl. Igaz. 

 
8. Olvasd el ApCsel. 14,22. versét. A tanítványnak tovább kell járnia hitben. Igaz. 
 
9. Olvasd el Zsid. 10,14. versét. A valódi ellenvetés, mely egyesekben felmerül, hogy a 

Biblia hangsúlyozza a tanítványságot, mely szerint a „kereszténnyé” lenni nem kíván 
erőfeszítést (kegyelemből van), viszont a „tanítványnak” lenni komoly áldozatot és 
elkötelezettséget követel. Az igazság az, hogy Krisztus megváltása nem kíván erőfeszítést 
a mi részünkről; ez tökéletes, és semmilyen erőfeszítésünkbe nem kerül, de Krisztus 
elhívása mindig a mi teljes életünkre vonatkozik. Igaz. 

 
10. Olvasd el ApCsel. 11,26. versét. Krisztus elhívása nem kétféle hívőnek szól; némelyek 

úgy legyenek keresztények, hogy testiek maradnak, mások legyenek tanítványok. 
Valójában a kereszténység és a tanítványság elvárhatóan ugyanaz. Igaz. 

 
11. Olvasd el Mt. 28,19. versét. Jézus megbízása a hívők számára úgy szólt, hogy menjenek 

és tegyenek A. tanítványokká minden népet. 
 
12. Olvasd el Mt. 28,20. versét. A hívőknek meg kell tanítaniuk másokat arra, hogy 

megtartsanak mindent, amit Jézus parancsolt. Igaz. 
 
13. Olvasd el Jn. 1,12. versét. Jézus felajánlotta, amit megszerzett számunkra (megbocsátás, 

megigazulás, stb.), de nem az Ő személye nélkül. Igaz. 
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Harmadik szint 15. Lecke 

HOGYAN HASZNÁLD A BIZONYSÁGTÉTELEDET 
Írta: Don Krow 

 
Ma arról szeretnék beszélni, hogyan használd a bizonyságtételedet. Az ApCsel. 5,42. 

versében az áll: „és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a 
templomban és házanként.” Figyeljük meg, hogy a korai egyház tanítványai mindennap 
találkoztak a templomban, és házról házra, hogy folyamatosan tanítsák és hirdessék, Jézus a 
Krisztus. Sokan úgy gondolják, hogy a házról házra vagy ajtóról ajtóra való hirdetési mód 
természetellenes vagy kínos. Szeretnék veled megosztani néhány dolgot, amit megtanultam a 
házról házra való evangélizációból, ahogy az ajtók megnyíltak a tanítványság előtt, és láttam 
embereket megtérni, és Jézus Krisztushoz fordulni. 

 
Korántsem olyan nehéz ez, mint ahogy hallottad, és az egyik dolog, amit észrevettem a 

Bibliában, hogy Pál apostol háromszor használta személyes bizonyságtételét, amikor 
megtéretlennel beszélt. Az ApCsel. 9,22. és 26. versében található a bizonyságtétele, a 
tapasztalata, hogy mi történt, amikor hitetlenekhez szólt. Az egyik legjobb megközelítés, 
melyet Jézus Krisztus üzenetének továbbadásában alkalmazhatunk, az, amit „ima-ajánlatnak” 
hívunk. Bekopogtatunk egy házba, és azt mondjuk a házigazdának: „Azért járunk a 
környéken, hogy felajánljuk az imádságunkat  azoknak, akik igénylik. Hisszük, hogy Isten 
meghallgatja és megválaszolja az imát, és szeretnénk tudni, van-e olyan probléma a 
családjában – egészségi vagy egyéb probléma – amiért szeretné, hogy imádkozzunk.” Néha 
azt válaszolják: „Nos, igen, van problémám” és szeretnék, hogy imádkozzunk értük; máskor 
kissé kínosnak érzik vagy zavarba jönnek a kérdéstől, és azt felelik: „Nem, e pillanatban nincs 
semmilyen imakérésem.” Ekkor elmondhatjuk nekik a személyes bizonyságtételünket. 

  
Azt mondom: „Észrevettem, hogy vannak gyerekei. Nekem három van. 1981 december 

14-én születtek az ikerlányaim. Az egyik leányom halva született.” Erre így válaszolnak: „Ó, 
nagyon sajnálom.” Akkor azt mondom: „Nem kell sajnálnia. Hadd mondjam el mi történt.” 
elkezdem elbeszélni a történetemet. A második ikerbaba farfekvéses volt; azaz lábbal előre 
született. Kevés volt számára az oxigén a szülés során, ezért született halva. 

 
A bába kézbe vette és megcsapkodta, (ütötte, amilyen erősen csak lehetett), leszívta a 

tüdejét, ha netán folyadék került bele, megtett minden tőle telhetőt, végül feladta. Úgy 
éreztem magam, mint bármely más apa. Elvesztettem a lányomat – mit tegyek? Ennél a 
pontnál megkérdezem a házuk ajtajában álló emberektől: „Hadd kérdezzem meg, olvasta 
valaha a Bibliát?” Ilyenkor azt felelik: „Egy kicsit”, vagy máskor „Nem, nem igazán.” 
Megmagyarázom: „Azért kérdezem, mert a Biblia azt írja az ApCsel. 10,38. versében, hogy 
Jézus szertejárt és jót tett, meggyógyította mindazokat, akik a gonosz elnyomása alatt voltak, 
mert az Isten volt Vele. Csak azt szeretném még elmondani, mi történt. Elfogadhatja vagy 
elutasíthatja, ahogy tetszik, de a gyermekem halva született, és arra gondoltam, hogy néhány 
nap múlva el fogjuk temetni.” Aztán azt gondoltam: Csak a karomba akarom venni. Ahogy 
felvettem, éreztem, hogy egy gonosz jelenlét veszi körül, melyet a Biblia démoni szellemnek 
hív. Fizikailag támadott rám, és egy pillanatra megbénított. Közvetlenül, ahogy ez történt, azt 
mondtam: „Jézus Krisztus nevében megparancsolom, te tisztátalan szellem, hogy hagyd el ezt 
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a gyermeket, és életre parancsolom ezt a gyermeket Jézus nevében.” Az a kis csecsemő, aki 
sosem lélegzett, levegő után kapott, lélegzetet vett, aztán újra nem lélegzett. Ismét így 
szóltam: Jézus Krisztus nevében, te tisztátalan szellem, kiparancsollak ebből a gyermekből 
most nyomban, és térjen vissz a gyermekbe az élet!. Ezúttal többször is levegő után kapott, 
majd lélegezni kezdett, és többé nem hagyta abba. 

 
Nevén szólítom azt, akihez beszélek, és azt mondom: „Tudod, ha valaki három percig 

nem lélegzik, az oxigénhiány következtében az agya súlyos károsodást szenved. A lányom 
azonban tökéletesen egészséges minden szempontból. A Vita nevet adtuk neki, ami latinul azt 
jelenti, „élet”, mert el akartuk mondani a történetét, mit tett vele Isten. Visszahozta őt az 
életbe. Ettől a naptól sokat tanulmányoztam a Bibliát, és a következőt fedeztem fel: ahogy a 
gyermekem körül tisztátalan szellem volt, létezik a sötétség országa, a Sátán országa és 
uralma, és létezik Isten szeretett Fiának az országa. 

 
„Amikor Jézus eljött a földre, hívni kezdte az embereket a sötétség országából az Ő saját 

országába, megtérés és a Benne való hit által – hogy vegyék a bűnök bocsánatát, és Őt 
kövessék. Nem tudom, ön miben hisz, de elmondtam az imént, hogy mi történt a családomban 
és az életemben. Szeretném elmondani a valódi célját, amiért bekopogtattam önhöz. Jézus azt 
mondta, hogy tegyük az embereket tanítványokká. Tudom, hogy sokan nagyon elfoglaltak, és 
nincs idejük gyülekezetbe járni, vagy nem is akarnak. Ha ott felmerül önben egy kérdés, 
felemelheti a kezét, és azt mondhatja: „Pásztor (vagy lelkész úr), mit jelent az, amit most 
mondott?” Ezért kopogtattunk be önhöz. Tíz percbe összesűrítve elmondhatjuk önnek Isten 
Igéjének tanítását. Ezután kinyitjuk a Bibliát, és felteszünk néhány kérdést, hogy 
meggyőződjünk arról, valóban érthető volt-e, amit mondtunk. Valójában párbeszédet 
szeretnénk folytatni. Nem prédikálunk az embereknek, nem csak elmondjuk, miről szól a 
Biblia, hanem megpróbáljuk felfedeztetni velük a Biblia üzenetét néhány kérdés feltevésével. 

 
„Érdekelné ez önt? Megállapodhatunk egy időpontban, amely önnek megfelel, és 

idejövünk az otthonába, beszélgetünk, és bibliaórát adunk. Ha nem merít semmit az első 
leckéből, ha nem segíti, nem bátorítja, nem építi önt, nem lát minket többé. Nem akarjuk 
zavarni, nem akarjuk rábírni, hogy csatlakozzon egy gyülekezethez vagy szervezethez, vagy 
hasonlóhoz. Csak azért vagyunk itt, hogy elmondjuk, amit Jézus Krisztus tett önért 
személyesen, és segítsünk önállóan megérteni Isten Igéjét. Sok olyan dolog van a Bibliában, 
amit nem tudunk vagy értünk teljesen, de egy rövid tanulmányozást felajánlunk önnek.  
Érdekelné ez?” Sokan azt mondják: „Igen, érdekelne”, így megállapodhatunk egy időpontban, 
amikor elmehetünk az otthonukba, és elkezdhetjük ezeket a tanítványi leckéket. Nem az a 
célunk, amit én úgy nevezek „mikrohullámú evangélizáció”, rávenni őket, hogy mondjanak el 
egy rövid imát, miközben nem is értik, mit tesznek. A tanítványi leckék alapján haladunk, és 
segítünk megérteni Krisztust és keresztáldozatát. 

 
Beszéltem egy pásztornak a tanítványi leckéinkről, és ő azt kérdezte: „Don, mi történik az 

első lecke után?” Az első lecke után az egyén megérti, mit kell tennie, hogy válaszoljon Jézus 
Krisztusnak, és elnyerje a kegyelmet és a bűnbocsánatot, melyet Isten felajánl. Nem vagyunk 
nyomulós házalóügynökök. Ez nem a mi megközelítésünk, de az első lecke után az emberek 
felismerik, hogy mit kell tenniük a szívükből. Akkor a pásztor azt kérdezte: „És mi történik a 
15. lecke után?” Azt feleltem: „A 15. lecke után, ha valaki velünk marad, megtér a bűneiből, 
megkeresztelkedik vízzel és Szent Szellemmel. Úgy látjuk, ez nem a 15. lecke után 
következik be, hanem már a 6. lecke után.  
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A Mt. 28. fejezetében Jézus arra utasít, hogy menjünk el minden néphez, és tegyük őket 
tanítványokká, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. A 
tanítványképzés során megértetjük a hitetlennel Jézus Krisztust és az Ő keresztáldozatát. 
Ahogy hétről hétre egyre több dolgot megértetünk, kapcsolat épül ki a hitetlenekkel, sőt, 
barátság. Szeretni kezdenek minket, és bízni kezdenek bennünk. Isten Igéjét hozzuk el a 
számukra, és nem prédikálni jövünk hozzájuk. Olvassuk a Bibliát, és velük is olvastatjuk, 
majd kérdéseket teszünk fel úgy, hogy maguktól lássák a választ Isten Igéjéből. Hétről hétre 
látjuk az embereket eljönni oda, ahol nyíltan meg akarják vallani Krisztust, mert tudják, mit 
jelent elfogadni Őt, követni Őt, és elkötelezni magukat mellette. Ez nagyban különbözik attól, 
ahogy sok evangélizáció ma működik. 

 
Az elveszetteket elsősorban személyes bizonyságtétel útján érjük el. Mindnyájunknak van 

személyes bizonyságtétele. Sokszor megírjuk saját traktátusunkat. Írtam egyet a „Leányom 
halála” címmel, melyet sokszor dobtam be házakhoz. A Tanítványi Evangélizációs 
csapatunkból mások is írtak, olyan címekkel, mint „Egy rabszolga szabadulása”, Joe Rose-tól, 
aki alkohol- és drogfüggő volt, vagy „Egy drogbarát halála”, Rocky Forrytól, aki tizenöt éves 
korától drogfüggő volt, és Jézus megszabadította. Mondd el az ilyen bizonyságtételeket az 
embereknek a házaik ajtajában. 

 
Van, aki azt mondja: „De nekem nincs átütő erejű bizonyságtételem. Nem láttam a 

gyermekemet feltámadni a halálból nyolc perc után.” Tudom, hogy sokaknak nincs ilyen fajta 
bizonyságtételük. Lehet, hogy olyan bizonyságtételed van, mint Andrew Wommacknak, 
akinek jelen van az életében Isten hatalma, mely gyermekkorától fogva megőrizte őt a bűntől, 
a szennytől, és az istentelenségtől, melybe a legtöbb ember belekeveredik. Mindnyájunknak 
van bizonyságtétele, és ha úgy gondolod, a tiéd nem elég átütő, használd az enyémet. Amikor 
először kezdtünk bele a Tanítványi Evangélizációs csapatba, és igyekeztünk elérni embereket, 
Joe Rose az én bizonyságtételemet használta. Egy idő után jobban át tudta adni, mint én, így 
csak annyit mondtam: „Nagyon jó, Joe, csak így tovább, mondd el nekik, hogy mi történt 
velem!” 

 
Ha Pál apostol háromszor használta személyes bizonyságtételét az Újszövetségben, hogy 

elérje az elveszetteket, te is megteheted ezt. Ma már számítógépeink vannak, különféle 
szövegszerkesztő programokkal. Könnyű elkészíteni egy traktátust saját személyes 
bizonyságtételeddel. Sokkal hatékonyabb, amikor azt mondod: „Ez nem olyan dolog, amit a 
könyvesboltban vettem. Ez velem történt, és szeretném megosztani veled.” 

 
Szeretném, ha leülnél, és belekezdenél saját személyes bizonyságtételed megírásába – mi 

történt veled – hogyan jöttél Jézus Krisztushoz. Azután add oda valakinek a 
bizonyságtételedet, mintha bekopogtattál volna vele valakinek az ajtaján. 

 
Ha további ismeretekre van szükséged a tárgyról, keresd fel a weboldalamat: 

www.krowtracts.com, és  nézd meg az ott található ismeretetőt a „Tips on Sharing Faith” 
(Ötletek, hogyan add át a hitedet) címszó alatt. Írd meg saját személyes bizonyságtételedet, 
gyakorold az átadását, és tanulmányozd a „Tips on Sharing Faith” cikket. Nagyon fontos, 
hogy tanulmányozd – ne csak elolvasd – ahogy elindulsz, hogy evangélizáld a népeket, 
egyszerre egy embert. Isten áldjon meg! 
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Kérdések a tanítványokhoz 
 
1. Olvasd el Mk. 16,15. versét. Kinek kell hirdetni az evangéliumot? 

_______________________________________________________________________ 
 
2. Olvasd el Mt. 28,19-20, versét. Kiket kell tanítvánnyá tenni? 

_______________________________________________________________________ 
 
3. Olvasd el. ApCsel. 8,5.; 26.; 16.13-15.; 23.; 20,20-21. Hol kell az evangéliumot hirdetni? 

_______________________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Mk. 4,11-12. versét. Mielőtt valódi megtérésre kerülhet sor, az embernek A. 

látnia, B. felfognia, C. hallania, D. megértenie, E. az összes fenti dolgot tennie kell. 
 
5. Olvasd el ApCsel. 28,23-24. versét. Amikor Pál érvelt és bizonyságot tett az evangélium 

mellett, mennyi ideig beszélt annak érdekében, hogy meggyőzze az embereket Jézus 
üzenetéről? ______________________________________________________________ 

 
6. Olvasd el ApCsel. 16,14. versét. Amikor valaki igazán Krisztushoz fordul, mit kell 

megnyitnia? _____________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el ApCsel. 2,37. versét. Mi történik, ha egy ember szíve megnyílik és 

meggyőződésre jut? _______________________________________________________ 
 
8. Olvasd el ApCsel. 16,31., és 2,38. versét. Mit kell tennie az embernek? 

_______________________________________________________________________ 
 
9. Olvasd el ApCsel. 2,42. és Jn. 8,31-32. versét. Mit kell tennie az embernek? 

_______________________________________________________________________ 
 
10. Olvasd el Róm. 10,14-15. versét. Fordított rendben (ezekben az igeversekben) hogyan jön 

az ember Krisztushoz?  _____________________________________________________ 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 

Mk. 16,15. – „Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek.” 
 
Mt. 28,19-20. – „[19] Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, [20] tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” 
 
ApCsel. 8,5.; 26. – „[5] Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. [26] 
Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába 
vezető útra, amely néptelen.” 
 
ApCsel. 16,13-15.; 23. – „[16] Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, 
ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt 
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asszonyokhoz. [14] Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való 
bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. [15] 
Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: „Ha úgy látjátok, hogy az Úr 
híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban!” És kérlelt bennünket. [23] Sok ütést 
mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan 
őrizze őket.” 
 
ApCsel. 20,20-21. – „[20] Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább 
hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. [21] Bizonyságot tettem 
zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban 
való hitről. 
 
Mk. 4,11-12. – „[11] Jézus így szólt hozzájuk: „Nektek megadatott az Isten országának titka, 
de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik; [12] hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de 
ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és 
bűneik meg ne bocsáttassanak.” 
 
ApCsel. 28,23-24. – „[23] Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a 
szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket 
meggyőzni Jézusról Mózes törvénye és a próféták alapján. [24] Egyesek hittek a beszédének, 
mások meg nem hittek.” 
 
ApCsel. 16,14. – „Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való 
bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond.” 
 
ApCsel. 2,37. – „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték 
Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” 
 
ApCsel. 16,31. – „Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, 
mind a te házad népe!” 
 
ApCsel. 2,38. – „Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 
Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” 
 
ApCsel. 2,42. – „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a 
kenyér megtörésében és az imádkozásban.” 
 
Jn. 8,31-32. – „[31] Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: „Ha ti 
megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; [32] megismeritek az igazságot, és 
az igazság megszabadít titeket.” 
 
Róm. 10,14-15. – „[14] De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is 
higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? [15] És hogyan 
hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az 
evangéliumot hirdetik!” 
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Megoldások 
 

1. Olvasd el Mk. 16,15. versét. Kinek kell hirdetni az evangéliumot? Minden 
teremtménynek. Mindenkinek. 

 
2. Olvasd el Mt. 28,19-20, versét. Kiket kell tanítvánnyá tenni? Minden népet. 
 
3. Olvasd el. ApCsel. 8,5.; 26.; 16.13-15.; 23.; 20,20-21. Hol kell az evangéliumot hirdetni? 

A városokban, a pusztákban, a folyók mentén, a börtönökben, nyilvánosan és házról 
házra. 

 
4. Olvasd el Mk. 4,11-12. versét. Mielőtt valódi megtérésre kerülhet sor, az embernek E. az 

összes fenti dolgot tennie kell. 
 
5. Olvasd el ApCsel. 28,23-24. versét. Amikor Pál érvelt és bizonyságot tett az evangélium 

mellett, mennyi ideig beszélt annak érdekében, hogy meggyőzze az embereket Jézus 
üzenetéről? Reggeltől estig, valószínűleg hat-nyolc órán át. 

 
6. Olvasd el ApCsel. 16,14. versét. Amikor valaki igazán Krisztushoz fordul, mit kell 

megnyitnia? A szívét, az ember legközpontibb lényét. 
 
7. Olvasd el ApCsel. 2,37. versét. Mi történik, ha egy ember szíve megnyílik, és 

meggyőződésre jut? Ha helyesen válaszol, azt kérdezi: „Mit kell cselekednem?” 
 
8. Olvasd el ApCsel. 16,31., és 2,38. versét. Mit kell tennie az embernek? Megtérni, hinni 

az Úr Jézus Krisztusban és megkeresztelkedni. 
 
9. Olvasd el ApCsel. 2,42. és Jn. 8,31-32. versét. Mit kell tennie az embernek? Kitartóan 

tanulmányozni az apostoli tant (tanítást). Kitartóan tanulni és gyakorolni Jézus 
szavait. 

 
10. Olvasd el Róm. 10,14-15. versét. Fordított rendben (ezekben az igeversekben) hogyan 

jön az ember Krisztushoz? Valaki küldetik hozzá. Valaki hirdeti nekik, és mivel 
hallják Krisztus üzenetét, hihetnek. Mivel hisznek, segítségül hívják az Úr nevét 
üdvösségükre. 
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Harmadik szint 16. Lecke 

MINDENKI AJÁNDÉKÁT HASZNÁLJUK A TANÍTVÁNYKÉPZÉSBEN 
Írta: Don Krow 

 
Ma arról szeretnénk beszélni, hogy mindenki ajándékát használjuk a tanítványképzésben. 

Ezek használhatóak. Több hónapon át nagy sikerrel dolgoztunk ezzel a tanítványképzési 
programmal, és láttuk, hogy az emberek élete megváltozik az újjászületés által, 
megkeresztelkednek Szent Szellemmel és vízzel. Egy alkalommal beszélgettem egy 
barátommal, és azt mondtam: „Néhány dolog hiányzik – kicsúsztak a réseken.” Ő azt felelte: 
„Szerintem minden nagyszerűen működött. Mire gondolsz?” 

 
Azt szeretném megosztani veled, hogyan lehet egy befelé forduló egyházat – ahol az 

emberek csak ülnek, és hallgatják a pásztort, aztán hazamennek – kifelé forduló egyházzá 
tenni, ahol a tagok túllépnek a gyülekezeti épület falain. Ezek valóságos adatok: a 
keresztények 95 százaléka soha senkit sem vezet az Úrhoz, és az evangélizáció 90 százaléka 
keresztények felé irányul. Az egyházépület a leggyakoribb evangélizációs helyszín a világon. 
Evangélizálunk a Vasárnapi iskolában, és evangélizálunk a szószékeken. Abból, hogy a 
gyülekezeti épületekben evangélizálunk, arra gondolhatnál, az egyháznak megtérésre van 
szüksége. 

 
Ez nem így volt a harmadik századig, Konstantin császár idejéig, amikor templomokat 

kezdtek építeni. Ettől az időtől, ami az elveszettek elérését illeti, az egyház bezárkózóvá vált, 
elrejtőzött a templom falai közé. Arról akarok beszélni, hogy túl kell nyúlni ezeken a falakon, 
és a befelé forduló egyházat kifelé fordulóvá kell változtatni. Statisztikai adatok szerint a 
programoknak csupán 0,5 százaléka (kevesebb, mint 1 százalék) lép túl gyülekezeti 
épületeink négy falán. Ez arra mutat, hogy nincs olyan nagy felekezet ma az Egyesült 
Államokban, amelynek terve volna az elveszettek tényleges elérésére.  

 
A reformáció idején Luther Márton a hit általi megigazulásra irányította az egyház 

figyelmét. Az 1800-as években tömegevangélizációkra került sor John Wesley-nek 
köszönhetően. De úgy tűnik, a személyes, szemtől szembe történő tanítványképző 
evangélizációt nem alkalmazták az apostolok kora óta. Azt mondhatnád: „Nem tudom, 
hogyan kell.” Ezzel a programmal határozottan megmutatjuk neked, hogyan kell – nagyon 
könnyű. Megmutatjuk, milyen könnyű emberekkel dolgozni, és új emberekkel megismerkedni 
házról házra kopogtatva a bizonyságtételeddel. Ez az, amire most összpontosítani szeretnék. 
Ez a jó hír. 

 
Hogyan szeretnéd tenni, amit tenni akarsz, nem azt, amit valaki más akar tőled, hogy 

tegyél (amit valójában nem akarsz tenni), hanem pontosan azt, amit te szeretnél tenni? Erről 
beszélünk. Amikor megmutatom az embereknek, hogyan működik a Tanítványi 
Evangélizáció, azt mondom: „Nézd, ez az, amit teszünk: Megérintjük az emberek életét. 
Megtérnek, újjászületnek, betöltekeznek Szent Szellemmel, és megkeresztelkednek vízzel.” 
Az emberek azt felelik: „Ez nagyszerű”. De ha azt mondom: „Hányan akarnak közületek 
velem jönni?” akkor kétszázból talán hárman jelentkeznek, mert a többiek félnek, vagy nem 
tudják, hogyan kell ezt végezni. Vagy, ha azt mondom: „Jó, felejtsd el! Ne aggódj miatta; nem 
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kell félned. Mi elmegyünk, elkészítjük a bibliatanulmányi tervet és a tanítványi leckéket a 
számodra.” Hányan akarnak tanítani? Ekkor többen – úgy tíz vagy tizenkét ember – feleli: 
„Igen, szeretnék tanítani.” De ennél tovább nem halad a dolog. 

 
Amit szeretnénk, hogy megmutassuk neked, hogyan lehet minden ajándékot használni 

Krisztus testében az elveszettek elérésére, arra, hogy szeressük, és tanítvánnyá tegyük őket. 
Minden ajándékra szükség van ehhez, és ezek az ajándékok csakis Krisztus testében, a helyi 
gyülekezetben találhatók meg. Néhányan azt mondjátok: Szeretek imádkozni Szent Szellem 
keresztségért, gyógyulásért és hasonló dolgokért.” Nos, van olyan alkalom a 
tanítványképzésünk során, amikor csak ebből a célból közöttünk lehetnél. Mások azt 
mondják: „Nekem ez nem megy.” de tudsz sütni süteményt? El tudsz küldeni egy lapot? 
Tudsz telefonálni? Tudsz festeni kerítést? Tudsz vigyázni kisgyermekre, akinek az 
egyedülálló édesanyja felé szolgálunk, hogy legyen egy szabad órája, és el tudjon menni 
hazulról? Meg tudsz tenni gyakorlati dolgokat? És hogy állsz a közbenjáráshoz? Egyesek 
közbenjárásra vannak elhívva, imádkozásra. Bemutatjuk neked azokat, akik felé szolgálunk, 
megtudod a nevüket, imádkozhatsz és közbenjárhatsz értük, egyedül vagy csoportban, értük 
és a Tanítványi Evangélizációs csapatért, mely útra kel minden héten. 

 
Mindenki számára van hely mások elérésében, és a tanítványképzésben. Van egy 

programunk, melyben minden ajándékot lehet használni. Tanítókból és tanítósegédekből álló 
csapatot hozunk létre, akik tanítványképzési adottságokkal mennek szolgálni. Azután két 
emberből álló segítő szolgálók állnak mögöttük, akik a gyakorlati feladatokat végzik, mint az 
ételkészítés, sütés, vagy vendégek hívása. Vannak, akik közbenjárnak értünk, és vannak, akik 
felé mi szolgálunk. 

 
Tudod, mit tapasztalunk? Látjuk, hogy Isten megváltoztatja az emberek életét, mert 

pásztorolást és gondoskodást kapnak, mert az Ő szeretetét közvetítik feléjük. És tudod, kik 
végzik a szolgálatot? Azok, akiknek végezniük kell – az emberek. Az Ef. 4,11. verse azt 
mondja, az apostolok, a próféták, az evangélisták, a pásztorok és a tanítók azért adattak, hogy 
tökéletessé tegyék a szenteket, így azok el tudják végezni a szolgálat munkáját. Az egyház 
végzi a szolgálat munkáját, nem csak az élen álló ember, akit „pásztornak” neveznek. Amikor 
a pásztor tanít, és felkészíti a gyülekezetet a szolgálat munkájára, ők pedig elindulnak, és 
szolgálnak, ez az igazi siker. 

 
Hadd ábrázoljam ezt. Ha háborút hirdetünk egy másik nemzet ellen, és az elnökünk azt 

mondja: „Túl sok embert veszítünk egy háborúban, ezért úgy döntöttem, hogy félreállítjuk a 
hadsereget, és csak a tábornokokat küldjük harcba.” A világ más népei kinevetnének minket, 
pedig valójában ez történik. Az ördög nevet rajtunk, mert a tábornokokat küldjük, az ötféle 
szolgálat végzőit, hogy tegyenek meg mindent. „Hadd csinálják ők – fizetünk nekik, hogy 
csinálják.” Nem hozunk létre hadsereget. Isten azt akarja, hogy hozzunk létre hadsereget, és 
mindegyikünk ajándékát használjuk a Tanítványi Evangélizáció során. 

 
Segíteni akarunk a hadsereg létrehozásában, hatékony eszközökkel való felszerelésében a 

tanítványképzéshez – nem csak itt, a mi városunkban – hanem bárhol a világon. Meg lehet 
tenni azoknak az eszközöknek a segítségével, melyeket kifejlesztettünk, a tanítványi 
leckékkel, és minden stratégiával, melyeket Isten adott nekünk.  

 
Áldjon meg az Isten, amikor mindnyájan összegyűltök, hogy használjátok az 

ajándékaitokat az elveszettek, az új hívők felé való szolgálatban, és hogy engedelmeskedjetek 
Jézus parancsának, elindulva tanítvánnyá tegyetek minden népet. 
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Kérdések a tanítványokhoz 
 

1. Az alábbiakban rövid leírás található arról, hogyan hozzunk össze egy csapatot 
evangélizálásra, tanítványképzésre, és az elveszettek elérésére. A gyülekezeted talán 
összeállít egy ilyen csapatot. Ha nyomon követed a folyamatot, használva minden 
ajándékodat a szolgálathoz, hamar elvezethetsz egy embert az Isten országába és az 
érettségre. A következőkben egy kérdőívet kell adnod a gyülekezeted tagjainak. Azután 
szervezz csapatot az alábbi tevékenységekre. 
 
Az alábbi szolgálatot vállalom: (Jelölj be egyet vagy többet) 
 
– Házról házra járva kapcsolatteremtés új emberekkel. 
– Tanítványképzési lecke tanítása. 
– Közbenjárás: Imádkozás az elveszettekért és a Tanítványi Evangélizációs csapatért. 
– Élelmiszer vagy más dolgok adományozása a szükségben lévő családoknak. 
– Kapcsolattartás másokkal telefonon, vagy látogatással. 
– Szívesség Evangélizáció: Ételek készítése mások számára, üdvözlőlapok küldése, 
    segítség bármilyen módon, ahogy tudsz. 
– Munka egyedülálló anyákkal és gyermekeikkel. 
– Szállítás a gyülekezetbe, stb. 
– Egyéb: Szeretnék ________________________________________________ 
 

2. Az alábbi nyomtatvány mintaként szolgál egy jegyzőkönyvhöz, melyet a tanítványképző 
lecke után kell kitölteni. Ez a nyomtatvány megmutatja a pásztornak, vagy azoknak, akik 
szolgálnak, hány leckét adtak már, és mi volt az eredménye az egyes leckéknek. 

 
Tanítványképzési jegyzőkönyv – eredménymutató nyomtatvány 

 
A lecke/látogatás időpontja: 
 
A személy neve, aki a leckét tanította: 
 
A személy(ek) neve, akiket tanított/meglátogatott: 
 
Hely: 
 
A lecke témája: 
 
Hogyan folyt le ez a tanulmányozás? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Olvasd el Jak. 1,22. versét. Ha csak hallgatjuk Isten Igéjét, de sosem tesszük át a 

gyakorlatba, mit teszünk? ___________________________________________________ 
 
4. Olvasd el Mt. 7,24-27. versét. Annak érdekében, hogy bölcsek legyünk, nem csak 

hallgatnunk kell Jézus szavait, hanem mit kell tennünk? 
_______________________________________________________________________ 
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5. Olvasd el Ef. 4,11-12. versét. Kinek kell végeznie a szolgálat munkáját? 
_______________________________________________________________________ 

 
6. Olvasd el ApCsel. 8,1.; 4. versét. Kik mentek el mindenfelé hirdetni az evangéliumot? 

_______________________________________________________________________ 
 
7. Olvasd el Ap Csel. 8,1.; 4. versét. Kik nem mentek el mindenfelé hirdetni az 

evangéliumot? ___________________________________________________________ 
 
8. Olvasd el. ApCsel. 11,19-22. versét. A korai újszövetségi egyházban a hívők végezték a 

szolgálat munkáját, melyet követett az apostoli vezetés és útmutatás. A mi 
gyülekezeteinkben a vezetőknek kell elkezdeniük a dolgokat, és a hívőknek kell ezt 
követően cselekedni. Hogyan erősíti meg az ApCsel. 11,19-22. verse ezt az állítást? 
_______________________________________________________________________ 

 
9. Olvasd el 1Kor. 12,14-18. versét. Krisztus testének minden része fontos. Ne 

hasonlítgassuk össze egymást. A teljes elkötelezettség Krisztus iránt nem azt jelenti, hogy 
mindent mi akarunk tenni, hanem hogy azt kell tennünk, amire Isten felkészített minket. 
Mit fogsz kezdeni ezekkel az ismeretekkel, melyeket ebben a leckében megtanultál? 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
 
Jak. 1,22. – „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok 
magatokat.” 
 
Mt. 7,24-27. – „[24] Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló 
lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. [25] És ömlött a zápor, és jöttek az 
árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert 
kősziklára volt alapozva. [26] Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, 
hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. [27] És ömlött a zápor, és 
jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és 
teljesen elpusztult.” 
 
Ef. 4,11-12. – „[11] És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat 
evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, [12] hogy felkészítse a szenteket a szolgálat 
végzésére, a Krisztus testének építésére,” 
 
ApCsel. 8,1.; 4. – „[1] Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés 
kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea 
és Samária területén. [4] Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.” 
 
ApCsel. 11,19-22. – „[19] Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében 
szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az 
igét, csak a zsidóknak. [20] Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők 
eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. [21] És az Úr keze 
velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. [22] Ennek a híre eljutott a 
jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába.” 
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1Kor. 12,14-18. – „[14] Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. [15] Ha ezt mondaná a 
láb: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? [16] És 
ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a 
test része-e? [17] Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne 
a szaglás? [18] Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, 
ahogyan akarta.” 

Megoldások 
 

1. Az alábbiakban rövid leírás található arról, hogyan hozzunk össze egy csapatot 
evangélizálásra, tanítványképzésre, és az elveszettek elérésére. A gyülekezeted talán 
összeállít egy ilyen csapatot. Ha nyomon követed a folyamatot, használva minden 
ajándékodat a szolgálathoz, hamar elvezethetsz egy embert az Isten országába és az 
érettségre. A következő egy kérdőív, melyet oda kell adnod a gyülekezeted tagjainak. 
Azután szervezz csapatot a következő tevékenységekre. 

 
Az alábbi szolgálatot vállalom: (Jelölj be egyet vagy többet) 
 
– Házról házra járva kapcsolatteremtés új emberekkel. 
– Tanítványképzési lecke tanítása. 
– Közbenjárás: Imádkozás az elveszettekért és a Tanítványi Evangélizációs csapatért. 
– Élelmiszer vagy más dolgok adományozása szükségben lévő családoknak. 
– Kapcsolattartás másokkal telefonon, vagy látogatással. 
– Szívesség Evangélizáció: Ételek készítése mások számára, üdvözlőlapok küldése, 
    segítség bármilyen módon, ahogy tudsz. 
– Munka egyedülálló anyákkal és gyermekeikkel. 
– Szállítás a gyülekezetbe, stb. 
– Egyéb: Szeretnék _______________________________________________________ 

 
2. Az alábbi nyomtatvány mintaként szolgál egy jegyzőkönyvhöz, melyet a tanítványképző 

lecke után kell kitölteni. Ez a nyomtatvány megmutatja a pásztornak, vagy azoknak, akik 
szolgálnak, hány leckét adtak már, és mi volt az eredménye az egyes leckéknek. 

 
Tanítványképzési jegyzőkönyv – eredménymutató nyomtatvány 

 
A lecke/látogatás időpontja: 
 
A személy neve, aki a leckét tanította: 
 
A személy(ek) neve, akiket tanított/meglátogatott: 
 
Hely: 
 
A lecke témája: 
 
Hogyan zajlott le ez a tanulmányozás? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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3. Olvasd el Jak. 1,22. versét. Ha csak hallgatjuk Isten Igéjét, de sosem tesszük át a 
gyakorlatba, mit teszünk? Becsapjuk magunkat. 

 
4. Olvasd el Mt. 7,24-27. versét. Annak érdekében, hogy bölcsek legyünk, nem csak 

hallgatnunk kell Jézus szavait, hanem mit kell tennünk? Cselekednünk kell azt. 
 
5. Olvasd el Ef. 4,11-12. versét. Kinek kell végeznie a szolgálat munkáját? A szenteknek, 

nem az emberek bizonyos csoportjának, akiket klérusként emlegetnek. 
 
6. Olvasd el ApCsel. 8,1.; 4. versét. Kik mentek el mindenfelé hirdetni az evangéliumot? A 

hívők, akiket szétszórtak más országokba. 
 
7. Olvasd el Ap Csel. 8,1.; 4. versét. Kik nem mentek el mindenfelé hirdetni az 

evangéliumot? Az apostolok. Ezt látjuk a korai újszövetségi egyházban, ahol a hívők 
feleltek a tanítványképzésért és az evangélizációért. 

 
8. Olvasd el. ApCsel. 11,19-22. versét. A korai újszövetségi egyházban a hívők végezték a 

szolgálat munkáját, melyet követett az apostoli vezetés és útmutatás. A mi 
gyülekezeteinkben a vezetőknek kell elkezdeniük a dolgokat, és a hívőknek kell ezt 
követően cselekedni. Hogyan erősíti meg az ApCsel. 11,19-22. verse ezt az állítást? Az 
egyház hallott az új hívők megtéréséről, és elküldte Barnababást a segítségükre (22. 
vers). 

 
9. Olvasd el 1Kor. 12,14-18. versét. Krisztus testének minden része fontos. Ne 

hasonlítgassuk össze egymást. A teljes elkötelezettség Krisztus iránt nem azt jelenti, hogy 
mindent mi akarunk tenni, hanem hogy azt kell tennünk, amire Isten felkészített minket. 
Mit fogsz kezdeni ezekkel az ismeretekkel, melyeket ebben a leckében megtanultál? 
Remélhetőleg átültetem a gyakorlatba, elindulva és használva az ajándékaimat 
mások segítésére. 
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Charis Bibliaiskola Tanítványképzési Jegyzőkönyv – Eredménymutató nyomtatvány  
 

A látogatás dátuma:  
A tanár neve: 
 
A leckén részt vevő személy(ek) neve: 
 
A lecke helyszíne: 
 
Korosztály: Felnőtt:       Tizenéves:        Gyermek: 
 
Családi állapot: Egyedülálló:        Házas:          Elvált:            Nem ismert: 
 
Gyermekek száma: 
 
Foglalkozás: 
 
Vallási hovatartozás: 
 
Lecke száma:            Lecke témája: 
 
Hogyan zajlott le a bibliatanulmányozás? 
 
 
 
 
 
(A lap hátoldalára is írható, ha szükséges). 
 
Lesz-e következő bibliatanulmányozás?        Igen       Nem 
 
A következő bibliatanulmányozás időpontja?     
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Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy bárki, bármikor, bárhol 
elérhessen egy hitetlent, tanítvánnyá tegyen egy új hívőt, vagy 
növekedjen másokkal az Úrban.
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1. Olvass el egy rövid leckét
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Andrew három gyülekezet pásztora volt, és továbbra is betölti Isten elhívását 
az életére vonatkozóan, hogy tanítsa Krisztus testében a Jézus Krisztussal való 
kapcsolatunk jó hírét.
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Mexikóban, Texasban és Oklahomában, mielőtt teljes idejű szolgálatot 
vállalt 1988-ban, mint Andrew Wommack munkatársa. 1994-ben a Charis 
Bibliaiskola oktatója lett. Az 1990-es évek elején Don megalapította a Gyűjtés 
a Szenteknek jótékonysági szolgálatot, amely ma a Tanítványi Evangélizációs 
Szolgálat részét képezi, tanítványképzési eszközöket biztosít, az adakozás 
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