Első szint 1. Lecke

ÖRÖK ÉLET
Írta: Andrew Wommack

A Biblia egyik legismertebb verse a 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 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 életük 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 vonjon magához. Ha még
nem ismered az Urat, meg kell Őt ismerned ennek érdekében. Ha már újjászülettél, tovább kell
jutnod azon, hogy csak 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 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.”

9

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.”

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?
Szégyenkezett. 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.
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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 foglalkozunk. 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”
(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,”
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:”.
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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.
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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 a jó és rossz tudásának a fájáról, mert akadályozni akarja őket és
ártani akar nekik. Bizonyos értelemben a Sátán Isten természetének és jellemének lényegét
támadta, amikor hamis színben tüntetve fel, 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 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.”
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Róm 6,23 – „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus
Jézusban, a mi Urunkban.”
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.

18

Első szint 5. Lecke

ISTEN TERMÉSZETE
Írta: Andrew Wommack
Ahhoz, hogy megfelelő kapcsolatunk legyen az Úrral, ismernünk kell az Ő természetét és
valódi egyéniségét. Vajon haragszik 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 lehet
meggyőzni őket, miért kell helyesen viselkedni, miért ne legyenek önzők, és miért ne vegyék
el testvéreiktől a játékokat. El kell 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 meg az a szellemi felfogóképességük, mellyel mi az Újszövetségben már
rendelkezünk, ezért Isten törvényeket adott nekik, és büntetéssel juttatta érvényre azokat, olykor
halállal is, hogy elrettentse népét a bűntől. Mivel a Sátán a bűnön keresztül elpusztította az
embereket, 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 semmit 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 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?
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?
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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.
2. Olvasd el Róm 7,7 versét. Mi volt a Törvény célja? Hogy megismertesse, mi a bűn.
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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 munkát 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, melynek következtében az ember megfordul, és új irányt vesz. 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. Csak rabszolgád hadd lehessek!” Ezután
felkelt és haza indult az apjához. A megtérés többet jelent mintsem 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.
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, ünnepséget 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 verseket. 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?
10. Olvasd el Ézs 55,7 versét. Mit kell tennie a bűnösnek?
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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.”
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.”
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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 űztünke 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.
(B) A sötétségből a világosságra térnek.
(C) A Sátán hatalmából Istenhez fordulnak.
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(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 ezt befejezetlen,
folyamatos múlt idővel fejezték ki, és 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 a legelső 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. Jobban szereted saját magad, mint a veled legszorosabb kapcsolatban lévőket.
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.

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.”
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1Kor 6,19 – „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő
Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?”
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).
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9. Olvasd el Lk 14,28–30 versét. Számba vetted, mi az ára Jézus követésének? Akarod-e követni
Őt? Igen.
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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 kelle 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 számodra a hit
folyamodik az Ő véréért, és ez a hit mutatkozott meg, amikor valaki 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,”
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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

IDENTITÁSUNK 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
teremtménnyé leszel.
Ez egy sorsdöntő kérdéshez vezet el, és 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, ez az, amely
megváltozik – a szellemi emberünk. 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 lehel a fizikai testünkbe. Ez az, ahonnan az életünk ered. Az 1Móz
2. fejezetében, ahol annak 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
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 vagy Isten jelenlétébe vagy a pokolba kerül. 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 elkezdessz hinni 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?
5. Olvasd el Ef 2,2 versét. Mint hitetlen, hogyan jártál vagy éltél?

6. Olvasd el Ef 2,3–5 versét. Miben gazdag Isten?
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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.”
1Kor 6,17 – „Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele.”
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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 vétkeim és 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

IDENTITÁSUNK 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 Isten Igéjének tanulmányozása
az egyetlen mód arra, hogy megismerjük, mi történt a szellemünkben. 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
igazságosságodra. Isten azonban nem fogad el téged a te külső igazságosságod 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 igazságunkon, és azon alapul, amit Isten tett értünk. Szó szerint Isten igazságát kapjuk meg a
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 és 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
van Istennel, közössége van Istennel és dicséri Őt, ez pedig azon alapszik, hogy ki vagy a
szellemedben, és nem azon, hogy ki vagy 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
gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek
van: reménysége az eljövendő dicsőségnek.”
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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

A mai téma, amit áttekintünk: „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. Isten kell, hogy életünk középpontja legyen.
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 saját
magunkat is vállon veregethetnénk 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? Munkája által? Tettei által? Hogyan számíttatott vagy
nyilváníttatott Ábrahám igaznak? Azoknak a dolgoknak az alapján, amiket tett vagy nem tett,
vagy pedig egyszerűen hitt, bízott és ráhagyatkozott Istenre? 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:
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.”
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.”.
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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...” 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:
„..,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,
és ezzel 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 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! Csinálj 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.

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?
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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. A kard tehet-e kárt 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 éjjelnappal, 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.”
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.
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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. A kard tehet-e kárt 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 hatalmat adsz a Sátánnak az életed felett.
Idézek egy verset a Rómaiakhoz írt levélből, melyet gyakran alkalmaznak helytelenül.
Részt vettem olyan 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
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 nem tartóztatná le, nem ítélné börtönbüntetés
letöltésére vagy nem állítaná meg valamilyen módon. 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?
4. Olvasd el Jn 10,10 versét. Miért jön?
5. Olvasd el Jn 10,10 versét. Mi a célja Jézus eljövetelének?
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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.
5. Olvasd el Jn 10,10 versét. Mi a célja Jézus eljövetelének? Hogy életünk legyen, és bőségben
éljünk.
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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.
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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 ford.-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 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.
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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.
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.

56

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, aki noha istenfélő volt, amennyire helyes cselekedeteiből telt igaz, és
imádkozott Istenhez is, 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)
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 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 Lk 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?

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.”
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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 körülmetéletlenségében, 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.”

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.).
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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 Apostolok Cselekedeteiben 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 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, de nem
az egyetlen módja ennek, 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?
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?
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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.
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.
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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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