
Második szint 1. Lecke 

 

ÖNKÖZPONTÚSÁG 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

Az önközpontúságunkból fakad sok olyan dolog, amiket tapasztalunk. A Példabeszédek 13. 

fejezetében található egy vers, melyet ki kéne keresned, mert el sem hinnéd, amit állít, ha nem 

olvasnád a saját Bibliádban. A 10. vers így hangzik: „Csak a büszkeségből származik viszály: 

de ahol a tanácsot megfogadják, bölcsesség van.” (King James-féle bibliafordítás szerint – a 

szerk.). Sokan először vitába szállnának ezzel a kijelentéssel, mondván: „Várjunk egy percet! 

Nem lehet a büszkeség az egyetlen oka a viszálykodásnak és a háborúságnak! A Péld 17,14-

ben az áll, hogy a viszálykodás a háborúság kezdete, tehát a háborúságot nem csupán a 

büszkeség okozza. X.Y. ezt és ezt tette velem.” Mások azt mondják: „Te ezt nem érted; én ilyen 

típusú ember vagyok.” Nem. A Szentírás azt állítja, hogy a háborúságot csakis a büszkeség 

okozza. Ez nem az egyik legfőbb ok; hanem az egyetlen ok. Néhányan megint vitatkoznának 

ezzel: „Sokféle problémával küzdök, de a büszkeség éppen nincs köztük. Ha már erről van szó, 

olyan alacsony az önbecsülésem, hogy senki se vádolhatna büszkeséggel.” 

 

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

hiszed magad másoknál, hanem a legegyszerűbb megfogalmazással élve, úgy tekintesz 

magadra, mint mindennek a középpontjára. Az önközpontúság valójában minden büszkeség 

gyökere. A 4Móz 12,2 versében azt olvassuk, hogy Miriam és Áron, Mózes testvérei Mózes 

ellen fordultak, és bírálták őt, amiért idegen, nem izraelita nőt vett feleségül. Azt mondták: 

„Vajon csak Mózes által beszélt az ÚR? Nem beszélt-e miáltalunk is?” A Biblia a 3. versben 

(egyes fordítások szerint zárójelben – a ford.) megjegyzi, hogy Mózes a föld legszelídebb 

embere volt. Nem sértődött meg azon, amit mondtak neki, hanem imádkozni kezdett, és 

közbenjárt a testvéreiért. 

 

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

pillanatra, és gondolkodjunk el ezen. Nem tudjuk, hány ember élt akkoriban a világon, de 

biztos, hogy több millió, és Mózes volt köztük a legszelídebb. Ami ezt a kijelentést igazán 

bámulatossá teszi, az az a tény, hogy személyesen ő írta ezt le. A legtöbb ember úgy gondolja, 

hogy ha igazán alázatos és szelíd vagy, akkor te ezt nem is tudod. Ez hamis benyomás arról, mi 

is valójában az önhittség. A büszkeség nem csak az, hogy jobbnak gondolod magad mindenki 

másnál – hanem énközpontúság. Olyan ez, mintha lenne egy pálcánk, melynek egyik vége gőg, 

a másik alacsony önbecsülés. Ezek ugyanazon dolognak az egymással ellentétes kifejezései, de 

mindkettő ugyanazt a pálcát alkotja: énközpontúságot. Nem számít, hogy azt hiszed, jobb vagy 

mindenki másnál, vagy azt, hogy rosszabb vagy mindenki másnál, teljes mértékben énközpontú 

vagy. Minden ezen keresztül szűrődik át. Egy félénk, szégyenlős személy nagyon büszke és 

önközpontú, aki csakis magára gondol. 

 

Arra szeretnék rámutatni, hogy az énközpontúság valóban minden büszkeség gyökere, és ha 

visszapillantasz a Péld 13,10 versére, „Csak büszkeségből származik viszály”, ez azt mondja, 

hogy a mi önközpontúságunk tesz minket dühössé, nem pedig az, amit mások tesznek velünk. 

Az önközpontúságunk válaszol arra, amit mások tesznek. Sosem leszel képes megakadályozni, 

hogy az emberek piszkáljanak; nem lehet. A hit nem arra való, hogy másokat irányíts, hanem 

arra, hogy segítsen uralkodni önmagadon, és azokon a dolgokon, amelyek benned vannak. 

Tehát nem számít, mit tesznek veled az emberek. 
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Amikor Jézus megfeszíttetett, képes volt így imádkozni azokért az emberekért, akik 

megfeszítették: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.” Nem az őt 

megfeszítő embereket uralta, hanem saját Magát. Az énközpontúság tesz minket indulatossá. 

Jézus nem Önmagáért jött el, hanem úgy szerette a világot, hogy értünk jött a földre. Miközben 

a kereszten függött, az egyik tanítványa gondjaira bízta az anyját. Jézus azért volt képes 

megbocsátani, és szeretet érezni – mert nem volt énközpontú. 

 

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

önmagad számára. Ha egy holttest van előttem, sértegethetem, megrúghatom, leköphetem, vagy 

figyelmen kívül hagyhatom, de ha az valóban egy holttest, nem fog válaszolni. Nem a külső 

körülményekben rejlik az oka annak, amiért úgy válaszolsz, ahogy válaszolsz a körülötted lévő 

dolgokra, hanem abban, ami benned van. Soha se leszel olyan erős hitben, hogy el tudd hárítani 

az összes akadályt és mindent, ami rossz irányba taszít, de befolyásolhatod magadat. Eljuthatsz 

egy olyan pontra, ahol Jézust teszed Úrrá az életeden, és szereted Őt, az Ő országát, és a többi 

embert, jobban, mint ahogy szereted önmagadat. Rá fogsz ébredni, hogy amikor így teszel, és 

uralkodsz magadon, a küzdelem és a versengés meg fog szűnni az életedben. 

 

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

melyeket Isten tett az életedben, hogy felismered, Ő nem önző célokra adta neked a királyságot. 

Nem azért tette ezeket a dolgokat, hogy minden szükségedet betöltse. Meg kell tanulnod, hogy 

önmagad megtagadásával, és az életed elvesztésével kezdheted el felismerni, mit is jelent az 

élet. Mindez abban rejlik, hogy másokat és Istent jobban szereted, mint önmagad, és hogy 

elkezded hatástalanítani a haragodat és sérelmedet, mindazokat a dolgokat, melyek benned 

vannak. 

 

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

megnyissa a szívedet és felismerd saját önközpontúságodat, amely lehangol. Mások hibáztatása 

helyett el kell vállalnod a felelősséget, és szembe kell nézned vele, meg kell aláznod magad 

Isten előtt, és kérned kell Őt, hogy jöjjön, és tegye Magát naggyá az életedben. Csak így járhatsz 

a győzelem útján. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

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

 

 

2. Rámutat-e ez az önzőségre mindnyájunkban?  

 

3. Olvasd el Mk 9,35 versét. Ennek a versnek az alapján ha valaki első akar lenni, mivé kell 

válnia?  

 

4. Magyarázd meg részletesen Jézus Lk 22,24–27-ben található tanítását. 

 

 

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

 

6. Olvasd el Gal 2,20 versét. Hogyan kell élnünk az életünket?  
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7. Olvasd el Máté 7,12 versét. Mi az ellenszere az énközpontúságnak? 

 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Mk 9,33–34. – „[33] Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: 

„Miről vitatkoztatok útközben?”  [34] Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton 

egymással, hogy ki a legnagyobb?” 

 

Mk 9,35 – „Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: „Ha valaki első akar 

lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája.” 

 

Lk 22,24–27 – „[24] Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. 

[25] Erre ő így felelt nekik: „A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, 

jótevőknek hívatják magukat. [26] Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb 

közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. [27] Mert 

ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig 

olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.” 

 

Péld 13,10 – „A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van.” 

 

Gal 2,20 – „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem 

Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, 

aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” 

 

Mt 7,12 – „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 

cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” 

 

 

Megoldások 

 

 

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

vitatkoztak, ki a nagyobb. 

 

2. Rámutat-e ez az önzőségre mindnyájunkban? Igen. 

 

3. Olvasd el Mk 9,35 versét. Ennek a versnek az alapján ha valaki első akar lenni, mivé kell 

válnia? Mindenki szolgájává. 

 

4. Magyarázd meg részletesen Jézus Lk 22,24–27-ben található tanítását. „És ők azon kezdtek 

vitatkozni maguk között, ki lesz a legnagyobb az eljövendő Királyságban. Jézus így szólt 

hozzájuk: „Ebben a világban a királyok, és a hatalmasságok rendelkeznek a népeik felett, 

és mégis az „emberek barátjának” nevezik őket. De közöttetek, akik a legnagyobbak, a 

legalacsonyabb rangot vegyék magukra, és egy vezető olyan legyen, mint egy szolga. 

Általában a gazda ül az asztalnál, és a szolgái szolgálnak neki. De közöttetek ne úgy 

legyen! Mert én a ti szolgátok vagyok.” (Lk 22,24–27. Új Angol nyelvű fordításból). 
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5. Olvasd el a Péld 13,10 versét. Mi az egyetlen dolog, ami a versengést okozza? A büszkeség. 

 

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

nem saját erőnkre vagy gyengeségünkre összpontosítva. 

 

7. Olvasd el Máté 7,12 versét. Mi az ellenszere az énközpontúságnak? Isten-központúság vagy 

mások középpontba helyezése. Úgy bánjunk másokkal, ahogy velünk szeretnénk, hogy 

bánjanak. 

 



Második szint 2. Lecke 

 

HOGYAN ELMÉLKEDJÜNK ISTEN IGÉJÉN? 
Írta: Don Krow 

 

 

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

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

elképzelni. 

 

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

megújítására is utal a Biblia, és kapcsolat tartása Istennel az Ige mögött” ima, dicsőítés és 

elmélkedés által; azaz tűnődés, latolgatás, és Istenről való gondolkodás által. 

 

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

tűnődni akarunk. Például: keresztség. Határozzuk meg a szót görög és héber nyelven, vagy egy 

jó szótár segítségével. Találjuk meg a gyökérszót, melyből a kifejezés ered. Figyeljük meg, és 

vessük össze a versek szövegösszefüggéseit, mely más idevonatkozó témák 

tanulmányozásához fog vezetni, mint például a bűnbocsánat (ApCsel 2,38), megtérés (ApCsel 

2,38), hit (Mk 16,16), lelkiismeret (1Pt 3,21), az úr nevének segítségül hívása (ApCsel 22,16), 

stb. 

 

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

például: Kell-e megfelelnünk valamilyen követelménynek a keresztség előtt? Mi a keresztség 

célja? Mikor kell gyakorolni? Milyen időkereten belül? 

 

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

Biblia egyik könyvében. Ennek kulcsa, hogy olyan hosszan tűnődjünk és gondolkodjunk 

valamelyik könyvön, hogy jól ismertté váljon előttünk annak tartalma (versei és fejezetei.) 

 

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

Mit jelent hinni? Mit jelent az Úr szó? Mit jelent a Jézus név? Mit jelent a Krisztus megnevezés? 

Mit jelent a megigazulás kifejezés, stb? 

 

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

egység az írásban, mely általában több mondatból áll. Amikor egy szerző megváltoztatja egy 

hangsúlyozás témáját az írásában, általában új igeszakaszt kezd. 

 

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

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

stb? 

 

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

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Mit jelent az „elmélkedés” szó? 
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2. Mi az bibliai elmélkedés két célja?  

 

3. Mit jelent a téma szerinti elmélkedés? 

 

4. Mit jelent a Biblia feltáró tanulmányozása?  

 

5. Olvasd el Lk 6,46 versét. Mit gondolsz, mit jelent az „Úr” szó?  

 

6. Olvasd el Mt 1,21 versét. Mit gondolsz, mit jelent a „Jézus” név?  

 

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

 

8. Mi az igeszakasz?  

 

9. A bibliai elmélkedés nem csupán szavak olvasása, hanem  

   

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Lk 6,46 – „Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” 

 

Mt 1,21 – „Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 

 

Lk 23,1–2 – „[1] Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. [2] Ott így kezdték 

vádolni: „Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, 

és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király.” 

 

 

Megoldások 

 

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

valamit az elmében. 

 

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

és kapcsolat Istennel az Ő Igéje mögött. 

 

3. Mit jelent a téma szerinti elmélkedés? Egy téma kiválasztását a Bibliából 

tanulmányozásra, és az azon való elmélkedést. 

 

4. Mit jelent a Biblia feltáró tanulmányozása? A Biblia egyik könyvének versről versre való 

tanulmányozását. 

 

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

engedelmeskedünk (mint egy főnöknek). 

 

6. Olvasd el Mt 1,21 versét. Mit gondolsz, mit jelent a „Jézus” név? Megváltót, aki 

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

személyt, akit királlyá kentek fel. 

 

8. Mi az igeszakasz? Egy gondolati egység az írásban. 

 

9. A bibliai elmélkedés nem csupán szavak olvasása, hanem kapcsolat Istennel az Ő Igéje 

mögött. 

 



Második szint 3. Lecke 

 

AZ ELME MEGÚJÍTÁSA 
Írta: Don Krow 

 

   

Ma az elme megújításáról szeretnénk beszélni. Felolvasok két igeszakaszt. Az első a Fil 4,8. 

Így szól: „Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak 

igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény 

és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.”(Károli). Pál apostol nyilvánvalóan azt 

mondja, hogy vannak dolgok, amiken gondolkodnunk kell. Más szavakkal, megválaszthatjuk, 

hogy mire gondolunk. Tudom, hogy mindnyájunknak vannak olyan gondolatai, melyek néha 

ellentétesek Isten Igéjével, a Róm 7,22–23 versei szerint. A bűn Törvénye, mely hadakozik 

bennünk, megtámadja az elménket. De a Biblia a Filippi levélben kijelenti, hogy nem kell ennek 

megadnunk magunkat, és hagynunk, hogy gondolataink fészket rakjanak, hanem 

megválaszthatjuk, hogy min gondolkozzunk. Azt is megtudjuk a Bibliából, hogy az ember az, 

amit gondol (Péld 23,7). Tehát valóban fontos, mire gondolunk. 

 

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

testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely 

tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 

megújulásával…”. A Biblia kijelenti, hogy elváltozhatunk az elménk megújítása által. Tudtad, 

hogy amikor az Apolló űrhajót kilőtték az űrbe, módosítani kellett az útirányát minden tizedik 

percben? Mintha cikk-cakkban haladt volna a Hold felé. Amikor végül a Holdra szállt, 500 

mérföldes leszállási zónát jelöltek ki a számára, de pusztán néhány méternyire sikerült ezen a 

zónán belül leszállnia. Ennek ellenére az egész út sikeres volt. Ki kell jelölnünk egy útvonalat, 

és teljesen el kell köteleznünk magunkat az Úr Jézus Krisztus mellett élő áldozatként. Az élő 

áldozattal az a gond, hogy olykor le akar ugrani az oltárról, ezért módosítanunk kell a 

gondolataink irányát. Olyan szívünknek kell lennie, amely azt mondja: „Istenem, akarlak Téged 

és a Te utadat.” 

 

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

győzedelmes keresztény életet éljünk, meg kell tennünk a következő lépést, és el kell 

változnunk az elménk megújulása által. Nem gondolkodhatunk úgy, mint a világ, ha nem 

akarjuk annak következményeit viselni. Ahogy a Fil 4,8 versében olvassuk, dönthetünk abban, 

mire gondolunk. Amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ezeken gondolkodj. Az 

Ószövetségben Isten Igéjét fel kellett tenni az ajtófélfára és a ruházatra. Állandóan az 

ószövetségi ember szeme előtt volt. Isten arra utasította őket, hogy éjjel nappal Isten Igéjéről 

beszéljenek, hogy annak alapján cselekedjenek. El kellett mondaniuk mindezeket a 

gyermekeiknek is. Nagyon fontos, hogy min gondolkodunk. Nagyon fontos, hogy Isten Igéjét 

mindig magunk előtt tartsuk, hogy valóban győzedelmes életet éljünk. Az ellenkezője annak, 

hogy kedves és jóhírű dolgokra gondolunk az, ha nem Isten dolgaira és a Szellem dolgaira 

gondolunk. A Róm 8,6 versében ez áll: „A test törekvése halál,”, de a vers következő része így 

szól: „a Lélek [Szellem] törekvése pedig élet és békesség” (zárójel a ford.-tól). Élet és békesség 

Isten Szellemének dolgain gondolkodni. De ha elkezdesz gondolkodni a házasságtörésen, a 

világ dolgain, pénzen, vágyakozáson, és így tovább, tudod, mi fog történni az életedben? Amit 

az ember a szívében gondol, olyan ő. A gondolataink alapján fogunk cselekedni. Elkezdjük 

végigjátszani ezeket a dolgokat az életünkben, és tönkretesszük az életünket. Látod, az igazi 

szellemi harc a hívő számára nem az, ha állandóan ellenáll az ördögnek és megdorgálja, noha 
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vannak esetek, amikor meg kell ezt tennünk. De a szellemi harc szoros összefüggésben van 

azzal, min gondolkodunk, és mit forgatunk magunkban. 

 

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

akiknek szíve, elméje Istenre támaszkodik. Vannak pillanatok napközben, amikor 

mindnyájunknak iránymódosításra van szüksége, ahogy a Róm 12-ben olvassuk. Azt kell 

mondanunk: „Istenem, ezek rossz gondolatok. El kell fordulnom tőlük, és meg kell újítanom az 

elmémet, hogy olyan dolgokon gondolkodjak, amik kedvesek, igazságosak és jóhírűek.” 

 

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

hogy olyan dolgokra gondolsz, amelyekre nem kellene, azonnal ejtsd foglyul a gondolataidat. 

A Biblia azt mondja, ha közelednünk Istenhez, Isten közeledni fog hozzánk. Ha ellenállunk az 

ellenségnek, elfut tőlünk. Voltak pillanatok az életemben, amikor elszalasztottam dolgokat, és 

hagytam, hogy keserűség uralkodjon el rajtam. Ilyenkor nehéz kézbe venni a Bibliát, leülni, 

elkezdeni olvasni, és azt mondani: „Istenem, ez az, amit mondtál rólam. Az vagyok, akinek 

mondtál. Te vagy az én erőm.” Tudtad, hogy a győzelem ilyen egyszerű? Azt kell mondanod: 

„Ellenállni akarok annak, amit megengedtem az ellenségnek, hogy velem tegyen. Le fogok ülni, 

és kinyitom a Bibliát, és el fogok olvasni legalább néhány szót ezekről az oldalakról, de 

kapcsolatba akarok kerülni Istennel a szavak mögött. Azt akarom, hogy az eszem Rajta 

forogjon. És Uram, ez az, amit mondtál rólam. Azt mondtad, megbocsátottál nekem. Azt 

mondtad, megtisztítottál. Azt mondtad, semmi sem választhat el a szeretetedtől.” Amikor 

leülsz, és azokon a jó dolgokon gondolkozol, amiket Isten tett érted, néhány perc múlva 

elfelejtesz minden más dolgot. 

 

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

„Figyelmeztetlek titeket, nehogy a rózsaszín elefántokra gondoljatok a következő tíz percben.” 

Tudod, mi történt? A következő tíz percben egyébre se tudtunk gondolni, csak a rózsaszín 

elefántokra. Akkor az iménti személy megkérdezte: „Milyen színű a szabadság szobor?” Valaki 

azt mondta, hogy zöld. A kérdező így folytatta: „És melyik karját emeli fel a szabadság szobor?” 

Valaki azt felelte, hogy a jobb karját. Majd ez a kérdés következett: „Mi van a kezében?” 

Érkezett a válasz, hogy egy fáklya. Azután emberünk feltette azt a kérdést: „Mi történt a 

gondolataitokkal a rózsaszín elefántokról?” Eltűntek. Látod, nem sokat ér, ha azt mondod 

magadnak: „Ne gondolj ezekre a dolgokra”, mert tudod, hogy azokra a dolgokra fogsz gondolni. 

A Biblia valójában arra int, hogy helyettesítenünk kell a gondolatainkat Isten gondolataival, és 

amikor látjuk, hogy ellenünk támadnak azok a dolgok, és olyasmire gondolunk, amire nem 

kellene, azonnal át kell állítanunk az elménket az új személyazonosságunk szerint. Nyomban 

az Úrhoz kell fordulnunk, kapcsolatba kell Vele lépnünk, nem csak a lapokon lévő szavakkal, 

hanem Istennel, a szavak mögött. A Biblia a Róm 8,6 versében azt mondja, ha így teszünk, 

tapasztalni fogjuk életünk megváltozását és Isten békességét, ahogy elménk az Úr és a Szellem 

dolgaival foglalkozik. Gondolkodjunk ezeken a dolgokon testvéreim, és járjunk abban a 

szabadságban, melyet Krisztus szerzett meg a számunkra. 

  

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

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

 

 

2. Olvasd el Róm 12,2 versét. Ez az igevers arról beszél, hogy különböznünk kell a … 
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3. Olvasd el ApCsel 17,11 versét. Min kell gondolkodnunk? 

 

 

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

 

 

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

alapján? 

 

 

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

 

 

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

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Róm 12,1 – „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként 

szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;” 

 

Róm 12,2 – „…és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 

hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” 

 

ApCsel 17,11 – „Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel 

fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a 

dolgok.” 

 

Róm 8,5–6 – „[5] Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek 

szerint, a Lélek dolgaival. [6] A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség”, 

 

Róm 12,1–2 – „[1] Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos 

istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; [2] 

és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 

megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” 

 

Ézs 26,3 – „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;” 

 

Ézs 26,4 – „Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.” 

 

 

Megoldások 

 

 

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

vagy a hitetlenektől. 

 

3. Olvasd el ApCsel 17,11 versét. Min kell gondolkodnunk? Az Írásokon, Isten Igéjén. 

 

4. Olvasd el Róm 8,5–6 versét. A Lélek (Szellem) törekvése élet és békesség. 

 

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

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

megújítását. 

 

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

Úrra kell támaszkodnia. 

 

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

dicséret, az Igén való elmélkedés, hálaadás, stb. által. 

 



Második szint 4. Lecke 

KRISZTUS EGYHÁZÁNAK FONTOSSÁGA 
Írta: Don Krow 

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

10,25-ből. Így hangzik: „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem 

bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” Miközben 

Krisztus Egyházának fontosságát vizsgáljuk, felteszem a kérdést: „Mi az egyház?” 

Elindítottuk a Tanítványi Evangelizációs programot egy helyi gyülekezetben, Colorado 

Springsben. A gyülekezetben kiképeztünk embereket arra, hogyan alkalmazzák, és használják 

az anyagot a gyakorlatban. Hat héten át dolgoztunk ezzel a helyi gyülekezettel, és húsz 

bibliatanulmányozó kört hoztunk létre a helyi gyülekezeten kívül. Hónapokig munkálkodtunk 

együtt ezekkel az emberekkel a bibliakörökben. Egy napon a pásztor alaposan zavarba hozott a 

kérdésével: „Tudod, a Biblia azt mondja, hogy az Úr napról napra szaporította a gyülekezetet 

üdvözülőkkel. Miért nem látjuk a bibliakörökben részt vevő embereket a gyülekezetünkbe 

jönni?” 

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

feléjük. A pásztor valójában arra célzott, „miért nem jönnek el ezek az emberek a vasárnap 

reggeli istentiszteletre a gyülekezetbe?” Az én felfogásom az egyházról ugyancsak kissé 

hiányos volt. A pásztor kérdése valóban gondot okozott nekem, és nem tudtam, mi a teendő. 

Arra gondoltam, tényleg hatékony a Tanítványi Evangelizáció program? Valóban elérjük az 

emberek életét? Tudtam, hogy sok embert elérünk vele, de megzavart, hogy miért nem jönnek 

el a vasárnapi istentiszteltre. 

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

fel, amire tanulmányozásom során eljutottam. A Róm 16,3, az 1Kor 16,19, a Kol 14,15, a Fil 

2, az ApCsel 5,42, és az ApCsel 20,20 verseiben a Biblia elsősorban arról beszél, hogy a korai 

újszövetségi egyház az emberek otthonaiban gyűlt össze. Tudom, hogy mindenféle gyülekezet 

létezik. Van otthoni gyülekezet, kis és nagy felekezeti egyházak, és vannak óriási 

megagyülekezetek. Ami igazán megragadta a figyelmemet a Bibliában az volt, hogy az 

újszövetségi egyház, úgy tűnik, kis gyülekezetekben gyűlt össze az emberek otthonában. 

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

Words) c. könyve 164. oldalán kifejti: „Nem meglepő, ha valaki zavarban érzi magát az 

„egyház” szó jelentését illetően; oly sok módon használjuk ezt a kifejezést. Az angol nyelvben 

ugyanaz a szó „church” jelöl épületet (pl. templomot), felekezeti vagy szervezett hitéletet 

(Amerikai Reformált Egyház) [vagy Baptista Egyház], sőt még istentiszteletet is. De ezeknek a 

jelentéseknek egyike sem igazán biblikus.” És akkor gondolkodóba estem. Mit jelent tehát? Mit 

jelent valójában az „egyház” szó? Folytatom az idézetet: „Mivel sokan inkább úgy gondolnak 

az egyházra, mint vallási célokat szolgáló épületre, és nem egy gyülekezetre, amely 

istentiszteletet gyakorol, az egyház szó fordítása félrevezető lehet.” Az „egyház” görögül 

ecclesia, és szó szerint azt jelenti, olyan emberek gyülekezete, akik Isten imádásának, vagy 

dicsőítésének, vagy imádkozás céljából gyűltek össze, vagy csak hogy Istenre figyeljenek. 

Felolvasok még néhány mondatot ebből a részből. „Az ecclesia az Újszövetségben bármennyi 

hívőt magában foglalhatott. Jelenthetett egy kis csoportot, amely otthonokban gyűlt össze (Róm 

16,5). Vonatkozhatott az összes hívőre, akik egy nagyvárosban laktak (ApCsel 11,22), vagy 
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egy nagy földrajzi egységen éltek, például Ázsiában vagy Galatában.” Majd így folytatja: „Az 

egyház általában otthonokban gyűlt össze. Amikor egy ilyen gyülekezet összejött, ’kinek-kinek 

van [volt] zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata’ (1Kor 14,26) 

A hívők megosztották ezeket egymással, a többiek pedig megítélték a hallottakat. (1Kor 

14,29)… Az ilyen kölcsönös részvétel alapvető maradt az egyház, mint hitközösség 

létezéséhez…. Mindenkitől közreműködést vártak, és azt, hogy szolgáljanak másoknak 

szellemi ajándék(aik)kal.” 

 

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

emberek gyülekezete, akik összejönnek abból a célból, hogy Jézusra figyeljenek, dicsérjék az 

Urat, útmutatást kapjanak az Úrtól, és kövessék azt az irányt. A korai újszövetségi egyház 

elsődleges célja az építés volt. Azért gyűltek össze, hogy építsék egymást a hitben. 

 

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

megosszák másokkal Jézus Krisztusban való hitüket, és miközben ezt tették, az Úr szaporította 

az egyházat – nem egy épületet –, Isten embereivel, akik megtértek és hittek. Ezután maguktól 

egybegyűltek, és bátorították egymást, gyakorolták a szellemi ajándékaikat, szolgáltak 

egymásnak, és közösségi alkalmakat tartottak, ahol együtt étkeztek. Amikor együtt voltak, 

szellemi ajándékaikkal egymást építették. Ezután kimentek az emberek közé, és hirdették az 

Igét, majd az egész kezdődött ismét elölről. Hittek az Úr Jézus Krisztusban, és összegyűltek. 

Nem számított hol gyűltek össze. Akár egy épületben, akár valakinek az otthonában. Lehetett 

sok ember, vagy egy kis csoport, akik egyikük otthonában találkoztak. Mindez valójában nem 

számított, amíg az Úr nevében gyűltek össze, hogy gyakorolják az ajándékaikat, bátorítsák 

egymást, közösségben legyenek egymással, és ennek eredményeként építsék egymást. 

 

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

gyülekezettel végeztünk, vagyis az, hogy húsz különböző bibliakörben találkoztunk 

városszerte, nem volt más, mint húsz különböző gyülekezetben való összejövetel. Nem 

gyülekezetek voltak a mai értelemben véve, de úgy jöttünk össze, mint az egyház, húsz 

alkalommal egy héten, hiszen az Úr Jézus nevében gyűltünk egybe, hogy bátorítsuk egymást, 

hogy az Úr Jézusra figyeljünk, hogy útmutatást kapjunk Isten Igéjéből, és gyakoroljuk a 

szellemi ajándékainkat. 

 

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

egyházhoz tartozol, vagy egy megagyülekezet tagja vagy, esetleg egy kis otthoni csoporté – a 

Biblia azt mondja nekünk, hogy a közel a nap, és ahogy a bűn növekszik, a kegyelem annál 

inkább túlárad. A kegyelem Isten népének ezekben a gyülekezeteiben fog túláradni. Az 

egyházban, ahol minden hívőnek van saját feladata Jézus Krisztus szolgálatában, szolgálhattok 

egymásnak, buzdíthatjátok és bátoríthatjátok egymást, miközben gyakoroljátok szellemi 

ajándékaitokat. 

 

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

csupán ketten vagy hárman jönnek is össze az Úr Jézus nevében, rendszeresen kell 

találkoznunk. Jó dolog összegyűlni, hogy szellemi ajándékainkat használjuk, hogy buzdítsuk 

egymást, hogy bátorítsuk egymást, hogy együtt figyeljünk Jézusra, és imádkozzunk egymásért. 

Sokat beszélhetnénk az egyházról. Szólhatnánk a vénekről, az őrizőkről, a pásztorokról, és a 

kormányokról, de nem ez a célja a mai tanításnak. A tanítás célja, hogy megismerjük az egyház 

célját, és hogy tudjuk, nem vagyunk magunk, mint valaki egy lakatlan szigeten. Így nem 

maradhatunk meg. Amikor elnyertük az üdvösséget, Isten belehelyezett minket Krisztus testébe 

– a hívők egyetemes testébe. Szükségünk van egymásra, szükségünk van arra, hogy 
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egybegyűljünk, mint Isten egyháza, hogy bátorítsuk egymást és szolgáljunk egymásnak a 

szellemi ajándékokkal, melyeket Isten adott nekünk. Buzdítalak arra, hogy találkozz ma Isten 

népével. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

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

 

 

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

vala……. és ……..  Jézust. (Károli) 

 

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

egyház tagjai? 

 

 

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

parkolót építsen. Igaz vagy Hamis állítás? 

 

5. Olvasd el 1Kor 12,28 versét. Sorolj fel nyolc különböző ajándékot, melyeket Isten helyezett 

el az Ő egyházában. 

 

 

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

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

 

 

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

                                      -kel. 

 

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

 

 

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

özvegyeknek, akiket az újszövetségi egyház támogatott? 

 

 

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

mellett még támogatta  

 

11. Olvasd el Mt 25,35–40 versét. Miért gondolják azt az emberek, hogy a pénzadomány az 

egyetlen mód, hogy adjanak Istennek? 

 

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

tettek az anyagiakkal?  
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A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Zsid 10,25 – „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk 

egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 

 

ApCsel 5,42 – „És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg tanítani és 

hirdetni Jézust, a Krisztust.” 

 

ApCsel 2,42 – „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a 

kenyér megtörésében és az imádkozásban.” 

 

ApCsel 2,44 – „[44] Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. [45] 

Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.” 

 

1Kor 12,28 – „Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, 

másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi 

ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra.” 

 

1Kor 14,26 – „Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van 

zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket 

szolgálja!” 

 

ApCsel 6,1 – „Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt 

a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való 

özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.” 

 

Jak 1,27 – „Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és 

az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.” 

 

1Tim 5,9–11 – „[9] Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb 

hatvan évesnél, aki egy férfi felesége volt, [10] aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, ha 

gyermekeket nevelt fel, ha vendégszerető volt, ha a szentek lábát megmosta, ha nyomorultakon 

segített, ha mindenféle jó cselekedetre kész volt. [11] A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd 

be, mert ha Krisztus ellenére feltámad bennük a vágy, férjhez akarnak menni.” 

 

1Kor 9,14 – „Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból 

éljenek.” 

 

Mt 25,35–40 – „[35] Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény 

voltam, és befogadtatok, [36] mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és 

meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. [37] Akkor így válaszolnak neki az 

igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy 

innod adtunk volna? [38] Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy 

mezítelennek, hogy felruháztunk volna? [39] Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy 

elmentünk volna hozzád? [40] A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor 

megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 

 

ApCsel 4,32–35 – „[32] A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki 

sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. [33] Az apostolok 
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pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt 

mindnyájukon. [34] Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy 

házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, [35] és letették az apostolok 

lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá.” 

 

Péld 3,9–10 – „[9] Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, [10] akkor 

bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.” 

 

 

Megoldások 

 

 

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

 

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

tanítani és hirdetni  Jézust. (Károli) 

 

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

egyház tagjai? Az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében (közös 

étkezésben), és imádkozásban. 

 

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

parkolót építsen. Igaz vagy Hamis állítás? Hamis. 

 

5. Olvasd el 1Kor 12,28 versét. Sorolj fel nyolc különböző ajándékot, melyeket Isten helyezett 

el az Ő egyházában. Apostolok, próféták, tanítók, csodatevő erők, azok, akik kegyelmi 

ajándékokkal rendelkeznek: gyógyítással, gyámolítással, vezetéssel, különféle nyelveken 

szólással. 

 

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

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

egyiküknek zsoltárt énekelt, a másik tanított, egy másik kinyilatkoztatást mondott, amit 

Istentől kapott, valaki nyelveken szólt, és egy másik megmagyarázta. 

 

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

özvegyek-kel. 

 

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

az árvákról és az özvegyekről a gondjaikban. 

 

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

özvegyeknek, akiket az újszövetségi egyház támogatott? „Az özvegyasszonyok közé csak 

olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb hatvan évesnél, és aki hűséges volt a férjéhez. 

Akit mindenki tisztel jó cselekedeteiért. Helyesen nevelte-e gyermekeit? Vendégszerető 

volt-e idegenekhez? Alázattal szolgált-e más keresztényeknek? Kész volt-e mindig jó 

cselekedetre? A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be… (1Tim. 5,9-11. Új Angol 

fordítás szerint). 

 

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

mellett még támogatta azokat, akik az evangéliumot hirdetik. 
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11. Olvasd el Mt 25,35–40 versét. Miért gondolják azt az emberek, hogy a pénzadomány az 

egyetlen mód, hogy adjanak Istennek? Mert ezt tanították nekik. 

 

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

tettek az anyagiakkal? A szükségben lévőknek adták, tiszteletet téve az Úrnak 

adakozásukkal. 

 

 



Második szint 5. Lecke 

 

SZABADULÁS 
Írta: Don Krow 

 

 

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

meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, és más csodákat tett. Szolgálatának 

közel egynegyedét töltötte azzal, hogy gonosz lelkeket űzött ki az emberekből. A Biblia 

elmondja nekünk az ApCsel10,38 versében, „A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent 

Lélekkel [Szellemmel] és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik 

az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.” (Károli – zárójel a ford.tól). Az 1Jn 

3,8 versében ugyancsak azt olvassuk: „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög 

cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” 

Régen másféle felfogásom volt a démonológiáról – azt gondoltam, hogy démonok, gonosz 

szellemek, tisztátalan szellemek, ördögök, nevezzük őket bárhogy –  csak Indiában, vagy a 

harmadik világ országaiban lehetnek jelen, ahol az emberek nem az Igaz és Élő Istent imádják, 

hanem bálványokat. Tévedtem. 

 

Elmondom nektek mit tapasztaltam néhány évvel ezelőtt egy dallasi gyülekezetben. 

Mindenki énekelt, amikor egyszer csak egy lány összeesett. Úgy tűnt rohama van. Éppen ott 

volt egy orvos, akit Dr. Rice-nak hívnak. Néhányan csupán egy háztömbnyire laktak a 

gyülekezettől, és a doktor azt mondta, vigyék oda a lányt, hogy megvizsgálhassa. Amikor 

elvitték az otthonukba, a lány olyanná vált, mint egy vadmacska! A szeme kitágult, és erős 

férfias hang tört fel abból kistermetű, vékony tizenéves lányból, aki talán ötven kiló sem volt. 

Ez a hang hirtelen rám kiáltott, és azt mondta: „TE A POKOLBA MÉSZ!” Azt feleltem: „Nem, 

nem megyek.” Megijedtem, mert soha azelőtt nem láttam ilyet. Ő megismételte: „DE IGEN, A 

POKOLBA MÉSZ!”, én pedig újra azt mondtam: „Nem, nem megyek a pokolba.” Úgy tűnt, 

mintha hatalma vagy tekintélye lenne felettem, és nem tudtam, mit tegyek, vagy hogyan 

viszonyuljak ehhez a lényhez, ami a lányban volt. 

 

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

maradtam. Azt gondoltam, mit tegyek én itt? A lánynak természetfeletti ereje volt, és valami 

némethez hasonló nyelven kezdett beszélni, amit soha nem tanult – az ördög mindenféle vad 

megnyilvánulása mutatkozott meg rajta. Démon szállta meg, és azt gondoltam, nem tudom, mit 

tegyek. Mindig hittem, hogy a Bibliának hatalma van. Olyan volt ez, mint amikor 

gyerekkorodban valami ijesztő Drakula-horrorfilmet néztél. A vámpír odaközelített az 

áldozatához, és akkor hirtelen az áldozat előkapott egy keresztet, és a vámpír hátrahőkölt: 

„ÁÁÁ!” Így gondolkodtam a Bibliáról. Tudtam, hogy hatalma van, de nem tudtam, hogyan 

lehet ezt a hatalmat használni. Isten kegyelme segített nekem, mert soha azelőtt nem 

tapasztaltam ilyesmit. Kinyitottam a Bibliámat az Újszövetségnél, és éppen a Filippi levélnél 

nyílt ki. Olvasni kezdtem a 2. fejezet 8–11. versét: „És mikor olyan állapotban találtatott mint 

ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. 

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött 

való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 

És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”(Károli). 

 

A démon így szólt: „Ne mondd ezt! Ki nem állhatom ezeket a szavakat! Ne mondd ezt!” 

Azt gondoltam, micsoda hatás! Így feleltem: „Tehát Jézus nevében minden térdnek meg kell 

hajolnia – a mennyeieknek, a földieknek és a föld alatt valóknak!” „Ne mondd ezt! Nem bírom 
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ezeket a szavakat! Ne mondd ezt, ne mondd ezt!” Kiabálta a lány. Azt gondoltam: Ez az ördög 

megbolondul ebben a lányban, és csupán annyit tettem, hogy olvastam Isten Igéjét! Tehát újra 

felolvastam: „És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes 

lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és 

ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd 

meghajoljon…” Újra ugyanazt a hatást értem el: „Ne mondd ezt, nem bírom ezeket a szavakat, 

ne mondd ezt!” Az ördög levetette a lányt elém, és a lány kezdett meghajolni Jézus nevére. Azt 

mondtam: „Jézus nevére minden térd meghajlik, akár a mennyben, akár a földön, akár a föld 

alatt legyen.” 

 

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

rám támad, megüt, kidob onnan – nem tudtam mi lesz! Mindössze annyit tudtam, hogy a 

Bibliának hatalma van, ezért kinyitottam, és olvasni kezdtem. Az Efézusi levél 6,17 versében 

ez áll: „fölvegyétek… a Léleknek [Szellemnek] kardját, a mely az Isten beszéde” (zárójel a 

fordt.-tól). Látod, van egy hatékony fegyverünk, amely olyan, mint a kard, mely vágja és szúrja 

az ellenséget, ez a Lélek, vagy Szellem kardja, az Isten Igéje. Emlékszel arra, amikor Jézus 

megkísértetett? Az ördög azt mondta Neki: „Neked adom a világ minden országát, ha leborulsz 

előttem és imádsz engem.” Jézus azt felelte: „Eredj el Sátán, mert meg van írva:  Az Urat, a te 

Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” (Mt 4,10) Akkor az ördög megkísértette Őt újra és újra, 

Jézus pedig mindig így válaszolt: „Meg van írva, Sátán… meg van írva”, és idézte Isten Igéjét. 

A Szellem kardját használta, és a Bibliában az áll, hogy az ördög eltávozott, és elhagyta Őt egy 

időre. 

 

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

Igéje. Tudod, mit tanultam meg ebből? A következőt: Minden alkalommal, amikor az Igét 

akarom tanulmányozni, arra gondolok, milyen éhes vagyok, és találnom kell valami ennivalót, 

vagy azokra a dolgokra gondolok, amiket nem tettem meg aznap. Tudom, hogy vannak, akik 

ebben a tanítványi osztályban mindenféle kifogást találnak, miért nem jöhetnek el. Végül 

rájöttem, miért van ez így. Van valami a Bibliában, amit Isten szeretne velünk tudatni, az ördög 

pedig azt akarja, hogy ne tudjuk. Tehát minden alkalommal, amikor eljössz tanulmányozni Isten 

Igéjét, vagy egy tanítványi osztályba jársz, van valami Isten Igéjében, amit az ellenség nem 

akar, hogy megismerj – nem akarja, hogy megismerd Isten ezek mögött a szavak mögött. 

 

Van sötétség országa, és van Isten szeretett Fiának az országa. A Kol 1,13 versében Pál azt 

mondja: „A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának 

országába;” Te melyik országban vagy? Az ország, a királyság az, ahol valakinek a törvényei 

uralkodnak. Jézus Krisztus király. Odaadtad Neki valaha az életed? Követed ma Őt, vagy más 

dolgoknak adsz elsőbbséget az életedben? Jézus megkérdi a Lk 6,46 versében: „Miért 

mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?”.  Ő akar lenni az első az 

életedben, a legfontosabb. Létezik sötétség országa, mely megpróbálja megakadályozni ezt az 

elsőbbséget, az Ő uralmát az életedben. Ennek oka az, hogy az ellenség akar erre a legelső 

helyre emelkedni. Fordulj ma Jézushoz teljes szíveddel, és ismerd fel, hogy van ellenség. Az ő 

neve Sátán, akinek démoni ereje van, de a Biblia azt mondja, hatalmunk van fölötte. 

 

Jézus így utasított a Mt 10,8 versében: „Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel 

halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” 

Hirdesd az evangélium országát, és közben hatalmad lesz az ellenség felett. Ne hagyd többé, 

hogy az ellenség kibeszéljen abból, amit Isten szánt neked. Tedd Jézust Úrrá és elsőszámúvá 

az életedben. Soha nem fogod megbánni. 
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Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

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

szemben?  

 

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

 

 

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

zaklatásától?  

 

4. Olvasd el Jak 1,14 versét. Hogyan csap be minket a Sátán valami gonosz dolgot csábítóvá 

téve?  

 

5. Olvasd el Róm 6,13 versét. Ha valaki Krisztus dolgaival tölti be az életét, a démonok rosszul 

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

 

 

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

őket úgy, hogy Isten szeretetének és tisztaságának útján jársz. Ne  

a testet. 

 

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

ha démonokat akarunk űzni. Hatalmat adott erre. Ez a vers azt mondja nekünk, hogy hatalmunk 

és tekintélyünk van  

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Ef 6,12 – „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a 

sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” 

 

Mk 16,17 – „Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket 

űznek ki, új nyelveken szólnak.” 

 

Jak 4,7 – „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut 

tőletek.” 

 

Jak 1,14 – „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe.” 

 

Róm 6,13 – „Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé 

legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. 

Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.” 

 

Róm 13,14 – „Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a 

kívánságokra.” 
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Lk 10,17–19 – „Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: „Uram, még az 

ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” [18] Ő pedig ezt mondta nekik: „Láttam 

a Sátánt villámként leesni az égből. [19] Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, 

skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.” 

 

 

Megoldások 

 

 

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

szemben? Úgy írja le, mint küzdelmet. 

 

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

Jézus nevében démonokat űzni. 

 

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

zaklatásától? Engedelmeskednie kell Istennek, és ellenállnia az ördögnek. 

 

4. Olvasd el Jak 1,14 versét. Hogyan csap be minket a Sátán valami gonosz dolgot csábítóvá 

téve? Saját vágyunkat használja fel (hogy valami gonoszt csábítóvá tegyen). 

 

5. Olvasd el Róm 6,13 versét. Ha valaki Krisztus dolgaival tölti be az életét, a démonok rosszul 

fogják érezni magukat és elhagyják őt. Mit mond nekünk ez a vers, mit tegyünk? Ne adjuk át 

magunkat a bűnnek, hanem adjuk oda magunkat (tagjainkat) Istennek az igazság 

fegyvereiként.  

 

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

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

 

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

ha démonokat akarunk űzni. Hatalmat adott erre. Ez a vers azt mondja nekünk, hogy hatalmunk 

és tekintélyünk van az ellenség minden ereje felett. 

 



Második szint 6. Lecke 

 

A HÍVŐ HATALMA 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

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

kapcsolódóan nem csupán a mi hatalmunkkal foglalkozunk, hanem a Sátán hatalmával is. Az ő 

hatalma aránytalanul nagyobb a miénknél. A keresztényekkel elhitették, hogy egy olyan lény 

ellen szállnak küzdelembe, akinek hatalma messze felettünk áll, és mi alig tudunk megbirkózni 

vele. A Biblia azonban nem ezt tanítja. Az Ef 6,12 versében azt olvassuk: „Mert nem vér és test 

ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet 

sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban 

vannak.”(Károli). A Sátán tehát egy tényező; létezik. Van egy rangsor a fejedelemségek és 

hatalmasságok között, melyekkel foglalkozunk, de a fenti vers szerint a gonoszság lelkeivel 

szállunk szembe. Az egyetlen fegyver ellenünk, amely a Sátán kezében van, a csalás. Nincs 

hatalma arra, hogy egyszerűen legyőzzön minket. 

 

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

megtörtént, a Sátán nem a nagyobb hatalmát használta. Például ahelyett, hogy egy mamutot 

vagy egy elefántot terelt volna oda, hogy eltapossa Ádámot, vagy megfenyegette volna az 

emberpárt azzal, hogy „szolgáljatok engem, mert különben…”, egy kígyó alakját vette fel, a 

legravaszabb teremtményét, melyet Isten alkotott. A ravasz szó itt alattomost, megtévesztőt, és 

rafináltat is jelent. A Sátán azért vette fel a kígyó formáját, mert valójában nem volt hatalma 

arra, hogy Ádámot és Évát bármire kényszerítse. Csak csalással jutott célhoz. Isten természetét 

és jellemét támadta, amikor bírálni kezdte Őt, mondván: „Isten nem szeret titeket – visszatart 

tőletek dolgokat.” Csalással kísértette meg Ádámot és Évát, hogy vétkezzenek Isten ellen. Az 

emberpár rendelkezett minden hatalommal, és a Sátán azért ezt a módot választotta, mert nem 

volt hatalma Isten ellen. 

 

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

pontra szeretnék rámutatni a hívő hatalmával kapcsolatban. Fel kell ismerned, hogy a Sátánnak 

semmi hatalma nincs feletted. Ő legyőzött ellenség. Az egyetlen fegyvere ellened, hogy 

hazugsággal és csalással támad. Ha az életed romokban hever, azt mondhatod: „A Sátán lövi ki 

rám ezeket a nyilakat”, de te lefegyverezheted őt. Neked felelned kell a hazugságaira és a 

csalására. Ha nem adod meg magad a Sátánnak, nem lesz támadási felülete és hatalma ellened. 

A 2Kor 10,3–5 azt mondja: „Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk 

fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. 

Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével 

szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre”. Ezek 

az igeversek hadakozásunk fegyvereiről beszélnek, és minden fegyver, amit megemlít, az 

elménkkel, gondolatainkkal van kapcsolatban. A Sátánnak nincs hatalma arra, hogy bármit 

tegyen veled, csakis csaláson keresztül. 

 

Gyorsan szeretnék összegezni néhány dolgot. Kezdetben természetesen Isten rendelkezett 

minden hatalommal. Minden hatalom és tekintély Istentől ered, mivel Ő az egyetlen, akinek 

hatalma van Önmagában. Minden mást Ő ruházott fel hatalommal. Amikor megteremtette a 

mennyet és a földet, minden tekintély és hatalom az Övé volt. Ezután az 1Móz 1,26 verse 

szerint, amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, az Úr azt mondta: „uralkodjék… az egész 

földön.” Illesszük ezt a Zsolt 115,16 verséhez, ahol ez áll: „Az egek az ÚR egei, de a földet az 
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embereknek adta.” Isten a tulajdonosa mindennek jog szerint, mivel Ő a teremtő, de a földi 

uralmat a fizikai emberi lényeknek adta át. A Sátánnak sosem volt joga és hatalma arra, hogy 

uralkodjon a föld felett. Úgy szerezte meg, hogy csalással bűnre vette rá az embert. Isten a 

hatalmat az emberiségnek adta, és amikor az ember elbukott, akkor Istentől kapott tekintélyét 

és hatalmát átadta az ördögnek. A Sátán sosem kapott hatalmat Istentől arra, hogy elnyomja az 

embert vagy uralkodjon a földön. 

 

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

fölé. Az emberiségnek adta az uralmat és a tekintélyt e föld felett. Az egyetlen ok, amiért a 

Sátán képes elnyomást gyakorolni, uralkodni, vagy gondot okozni az, hogy az emberek átadták 

neki Istentől kapott hatalmukat. Ez komoly gondot jelent Isten számára, mivel Ő Szellem, a 

föld feletti uralmat pedig fizikai emberi lényekre bízta. Csak a fizikai testtel rendelkező 

embereknek van tekintélyük és hatalmuk, hogy uralkodjanak a földön, és befolyást 

gyakoroljanak rá. A Sátánnak rá kell vennie minket, hogy adjuk át a hatalmunkat neki. Ezért 

szeret testben lakozni. A Bibliában a démonoknak testet kell birtokolniuk, mivel a Sátán nem 

tehet semmit, hacsak nem használ fizikai emberi testet a tevékenységéhez. Mivel Isten Szellem, 

és a hatalmat fizikai emberi lényeknek adta, most bizonyos értelemben megkötötte saját kezét. 

Nem azért, mert Istennek nem volna hatalma, hanem mert Ő tisztességes. Átadta a hatalmat a 

fizikai emberi lényeknek, és hűnek maradva saját szavához, nem vette azt vissza, azt mondván: 

„Én nem így akartam; itt az ideje, hogy abbahagyjátok, és kezdjük újra.” Nem, Isten megkötötte 

magát saját Szavával. A történelem során keresett valakit, akit átküldhetett volna, de minden 

ember megromlott és behódolt a Sátánnak. Mit tett tehát? 

 

Isten végül Maga jött el a földre és lett emberré. Ha valóban megértjük, ez döbbenetes, mert 

most az ördög óriási bajba került. Az emberiség hatalmát használta, és Isten nem tudott 

közvetlenül beavatkozni, és nem tudta megoldani ezeket a problémákat, mivel az ember 

szándékosan és törvényesen átadta Istentől kapott hatalmát a Sátánnak. A Sátán helytelenül 

tette, amit tett, de az ember átadta neki a tekintélyét és a hatalmát, ami az embereké volt. Most 

azonban megjelent Isten, és többé nem csak Szellem volt, hanem fizikai test formáját is felvette. 

Ez igen kellemetlen helyzetbe hozta az ördögöt, mert Istennek nem csak a mennyben volt 

hatalma, hanem emberré válva, mint ember, átadta Magának a hatalmat a föld felett. Jézus azt 

mondta a Jn 5,26–27 versében: „Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak 

is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, 

mert ő az Emberfia.” Ezzel fizikai testére utalt. 

 

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

sosem hódolt be neki. A Sátán minden csatát elvesztett Vele szemben. Ezután Jézus elvette a 

bűneinket, meghalt miattuk, pokolra szállt, majd feltámadt és azt mondta a Mt 28,18 versében: 

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.” Visszanyerte a hatalmat, amit Isten az 

emberiségnek adott, mellyel az ember visszaélt, és mint Isten testben, Jézus rendelkezik most 

minden hatalommal mennyen és földön. Mindjárt az ezután következő versben így szól: 

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…”. Lényegében azt mondta: „Most 

hatalmam van a mennyen és a földön, és én ezt megosztom veletek.” Jelenleg azonban van egy 

egyedülálló különbség a hatalomban, melyet Isten visszaadott nekünk, mint hívőknek. Többé 

nem kizárólagosan kapjuk meg, mint Ádám és Éva. Ők elvethették ezt a hatalmat, 

megengedhették az ördögnek, hogy elnyomja őket, és alapvetően reménytelenekké váltak, de 

ma a mi hatalmunk megosztott az Úr Jézus Krisztussal. Olyan ez, mint egy közös bankszámla, 

melyhez mindkét aláírásra szükség van ahhoz, hogy a csekk beváltható legyen. A hatalmunk 

meg van osztva az Úr Jézussal, és az Ő hatalma az egyházzal. 
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Habár elbukhatunk, Isten többé nem írja alá, hogy ez a hatalom az ördögé lehet. A Sátán 

teljesen tehetetlen. Nincs lehetősége bármit is tenni az életedben, kivéve, amivel be tud csapni 

téged, és amit te önkéntesen megengedsz neki. Adhatsz neki hatalmat az életedben, 

szenvedhetsz tőle személyesen, de az Istentől kapott hatalom, mely az embereknek adatott, 

többé nem csúszhat át újra kizárólagosan az ördög kezébe. Ezt most már megosztjuk az Úr 

Jézussal, és Ő tekintet nélkül hű marad. Fel kell ismerned, hogy Te vagy az, akinek tekintélye 

és hatalma van. A Sátán harcol ellened gondolatokkal, és a te fegyvereid olyanok, amelyek 

foglyul ejthetik ezeket a gondolatokat. Felismerheted, hogy rossz neked, ha az ördög elnyom 

fizikailag, és találd meg, mit mond neked a Biblia a gyógyulásról: A Jn 8,32 versében az áll: 

„megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” Te vagy az, akinek hatalma és 

tekintélye van. Istentől kaptad, és az egyetlen dolog, amely megakadályozhat a gyakorlásában, 

ha nem ejted foglyul a gondolataidat, ha nem használod ezeket a bibliai fegyvereket, hogy 

megújítsd az elmédet, és felismerd, mivel rendelkezel. Buzdító ráébredni, hogy te vagy az, 

akinek tekintélye és hatalma van! 

 

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

te vagy az, akitől a Sátán reszket. Neked nem kell reszketned a Sátántól, mert te vagy az, aki 

hatalmat és tekintélyt kapott Istentől! Ha ellenállsz az ördögnek, elfut tőled (Jak 4,7). 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el 1Móz 3,1 versét. A Sátán létezik, de a hatalma valójában abban áll, hogy képes 

becsapni minket. Mire próbálta rávenni Évát a kígyó (az ördög), mit kérdőjelezzen meg? 

 

 

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

 

 

3. Olvasd el 1Móz 1,26.28 versét. Ki adta az embernek ezt a hatalmat?  

 

4. Olvasd el Zsolt 8,4–8 versét. Hogyan teremtette Isten az embert? 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

és földön?  

 

8. Olvasd el Mt 28,18–19 versét. Ennek a versnek az alapján kikre bízatott a hatalom? 

 

 

9. Olvasd el Ef 1,19 versét. Isten hatalmának felséges nagysága kik iránt van? 
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A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

1Móz 3,1 – „A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. 

Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem 

ehettek?” 

 

1Móz 1,26 – „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: 

uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a 

földön csúszik-mászik.” 1Móz 1,28 „Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: 

Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger 

halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!” 

 

Zsolt 8,4–8 – „[4] Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket 

ráhelyeztél, [5] micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod 

van rá? [6] Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. [7] 

Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: 

 

2Kor 4,4 – „Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem 

látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.” 

 

Mt 4,8–9 – „[8] Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ 

minden országát és azok dicsőségét, [9] és ezt mondta neki: „Mindezt neked adom, ha leborulva 

imádsz engem.” 

 

Mt 28,18 – „Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és 

földön.” 

 

Mt 28,19 – „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 

Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,” 

 

Ef 1,19 – „És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma 

erejének ama munkája szerint,” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el 1Móz 3,1 versét. A Sátán létezik, de a hatalma valójában abban ál, hogy képes 

becsapni minket. Mire próbálta rávenni Évát a kígyó (az ördög), mit kérdőjelezzen meg? Isten 

Igéjét. (Valóban azt mondta Isten?) 

 

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

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

hatalmukat. 

 

3. Olvasd el 1Móz 1,26.28 versét. Ki adta az embernek ezt a hatalmat? Isten. 
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4. Olvasd el Zsolt 8,4–8 versét. Hogyan teremtette Isten az embert? Uralommal az Ő (Isten) 

keze munkái felett. 

 

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

és isten lett ebben a világban (ebben rendszerben vagy korszakban). 

 

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

 

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

földön? Jézusé. 

 

8. Olvasd el Mt 28,18–19 versét. Ennek a versnek az alapján kikre bízatott a hatalom? A 

hívőkre. 

 

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

hisznek. 



Második szint 7. Lecke 

 

A GYÓGYULÁS A KIENGESZTELÉS RÉSZE 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

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

megszerzett a számunkra. Márk 2. fejezetében, és Lukács 5. fejezetében Jézus egy házban 

tanított, amely oly zsúfolt volt, hogy egy béna embert a tetőn át engedtek le a barátai Jézus lába 

elé, és Jézus csodálatosan meggyógyította őt. A Mt 8,14–16 versében miután Jézus 

meggyógyította az embereket, a Biblia azt mondja: „mikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy 

annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig 

felkelt, és szolgált neki. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a 

tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított,” A 17. vers megmagyarázza a történések 

okát: „hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő vette el, és 

betegségeinket ő hordozta.” Ebben az esetben Jézus sok embert meggyógyított, és ez az igerész 

kifejezetten az Ézsaiás 53,3–5 verseire hivatkozik és azt idézi: „Megvetett volt, és emberektől 

elhagyatott, [ez Jézus Krisztusra vonatkozó prófécia] fájdalmak férfia, betegség ismerője. 

Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, 

a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 

Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 

békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (zárójel tőlem). 

 

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

pillanatra: ez szellemi értelemben szól.” Az a gyülekezet, ahol felnövekedtem, nem hitt a test 

fizikai gyógyulásában. Ők az ilyen igeverseket spiritualizálták – azt mondták, hogy érzelmileg 

sérültünk, és amikor átadjuk az életünket az Úrnak, meggyógyít minket. De ha összetesszük ezt 

az igeszakaszt az előbbi igeszakasszal, örökre vége a fenti versek ilyen értelmezésének. Igaz, 

hogy Jézus meggyógyít érzelmileg és sok más tekintetben, de ezek az igeversek a test fizikai 

gyógyulásáról beszélnek. Láthatod ezt, mivel a Mt 8,17 versében az áll, hogy ezek a 

gyógyulások, melyek megtörténtek, az imént olvasott, Ézsaiás által elmondott prófécia 

beteljesülései voltak: „az ő sebei árán gyógyultunk meg.” Ez a prófécia azt mondja, ez volt a 

beteljesülése annak, hogy Ő Maga viselte betegségeinket és fájdalmainkat hordozta. Ez az 

igeszakasz fizikai betegségekről és fájdalmakról szól. Jézus fizikailag gyógyította meg az 

embereket, hogy betöltse azt az igét, mely szerint az Ő sebei árán gyógyultunk meg. 

 

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

miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” Ez 

a kijelentés múlt időben van. Jézus eljött, és annak részeként, amit tett, meggyógyította a fizikai 

testedet. Nem akarom alábbértékelni a tényt, miszerint Ő azért is jött, hogy megbocsássa a 

bűneinket. Ez fontos, mert a bűnbocsánat olyan, mint egy ajtó, bejárat minden máshoz. Jézus 

nem csak azért jött, hogy megbocsássa a bűneinket. Azért is jött, hogy meggyógyítsa a 

testünket. A görög nyelvben az üdvösség szó a sozo, egy átfogó kifejezés, mely több különféle 

dologra vonatkozik. De ha kikeresed a szótárban, a jelentései között ott van a „gyógyult” is. A 

Jak 5,14 kijelenti: „Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy 

imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság 

megszabadítja a szenvedőt”. A „megszabadítja” szó a görögben a sozo, és arról szól, hogy a 

betegek fizikailag meggyógyulnak a testükben. Ugyanezt a szót  fordítják a bűnök 

megbocsátásnak több száz esetben a Bibliában, és fordítják gyógyulásnak is. 
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Amikor Jézus elküldte a tanítványait a Mt 10. fejezetében, azt a parancsot adta nekik, hogy 

betegeket gyógyítsanak, leprásokat tisztítsanak, halottakat támasszanak, ördögöket űzzenek és 

hirdessék az evangéliumot. Ugyanabban a mondatban, amikor azt mondta, hogy hirdessék az 

evangéliumot, azt is meghagyta, hogy betegeket gyógyítsanak, leprásokat tisztítsanak, és 

ördögöket űzzenek. A gyógyulás épp annyira része annak, amiért Jézus eljött, hogy elvégezze 

az életedben, mint a bűnbocsánat. 

 

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

megtanítson valamire a bűn által, sosem akarná, hogy betegségben élj. Nem Isten a betegség 

szerzője az életedben. Néha hallhatunk ilyeneket: „Nos, ez a betegség valójában áldás Istentől, 

mert Hozzá fordított engem.” Az igaz, hogy válságos helyzetekben az emberek Isten felé 

fordulnak, de Ő senkire sem küld betegséget tanítási céllal. Épp úgy nem tenné ezt, ahogy nem 

helyezne rád bűnt. Megtanulnál valamit, ha elkezdenél bűnben élni? Ha házasságtörő, 

homoszexuális életet élnél, és valami betegség érne, megtanulnád, hogy ez az életmód rossz? 

Természetesen megtanulnád, de Isten nem okozza, hogy ilyen életmódot folytass. Ő nem helyez 

bűnt az életedbe, mégis megtanulhatsz vétkezni. Falba verheted a fejed, és megtanulhatod, hogy 

nem kéne ezt tenni, de ezt megtanulhatod akkor is, ha nem vered fizikailag a falba fejed. Nem 

kell mindent kemény csapások árán megtanulnod. Isten nem helyez betegséget az életedbe, 

hogy alázatossá tegyen, és megtanítson valamire. Jézus meghalt azért, hogy bocsánatot nyerj a 

bűneidre, és ugyanúgy azért, hogy meggyógyítson a betegségeidből. Elhordozta a bűneidet a 

saját testében, és sebei által meggyógyultál. 

 

Isten természetfeletti isteni gyógyítása elérhető mindannyiunk számára, mint a 

kiengesztelés része, amelyért Jézus meghalt. Ha nem veszed át a gyógyulásodat, Isten nem 

haragszik rád. Nem kell meggyógyulnod azért, hogy szeresd Istent. Szeretheted Istent teljes 

szívedből, miközben nem hiszel a gyógyulásban, és úgy is a mennybe jutsz. Tény, hogy 

valószínűleg hamarabb jutsz oda, mert nem tudod, hogyan járhatsz egészségben. De tudod mit? 

– ez elérhető a számodra. Jézus meghalt azért, hogy elérhető legyen. Isten azt akarja, hogy 

egészséges legyél. 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Mt 8,16–17 versét. Hány embert gyógyított meg Jézus?  

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

melyet úgy is fordítanak, hogy „megment, megvéd, meggyógyít, megtart, egésznek lenni.” 

Ugyanezt a szót használja a Biblia az „üdvösség” kifejezésére. Ezeknek a verseknek az alapján 

és az üdvösség görög meghatározása alapján mit foglal magában az üdvösség? 
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6. Olvasd el Mt 10,7 versét. Amikor Jézus kiküldte a tanítványait, mit mondott nekik, mit 

hirdessenek?  

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

10. Olvasd el Mk 16,17 versét. Milyen jelek követik a hívőket? 

 

 

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

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Mt 8,16–17 – „[16] Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a 

tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, [17] hogy beteljesedjenek az Ézsaiás 

próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.” 

 

Ézs 53,3–5 – „[3] Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség 

ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. [4] Pedig a mi 

betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása 

sújtotta és kínozta. [5] Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő 

bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 

 

Mt 8,17 – „…hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő 

vette el, és betegségeinket ő hordozta.” 

 

1Pt 2,24 – „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az 

igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” 

 

Jak 5,14–15 – „[14] Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy 

imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. [15] És a hitből fakadó imádság 

megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 

 

Mt 10,7 – „Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!” 

 

Mt 10,8 – „Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, 

űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” 

 

Mt 16,15 – „Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 

evangéliumot minden teremtménynek.” 
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Mk 16,16 – „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” 

 

Mk 16,17 – „Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek 

ki, új nyelveken szólnak,” 

 

Mk 16,18 – „kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre 

teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” 

 

 

Megoldások 

 

 

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

jött. 

 

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

gyógyításról (köztük fizikairól is).   

 

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

őket. 

 

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

testében a bűneinkkel, és sebeket kapott a gyógyulásunkért. 

 

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

melyet úgy is fordítanak, hogy „megment, megvéd, meggyógyít, megtart, egésznek lenni.” 

Ugyanezt a szót használja a Biblia az „üdvösség” kifejezésére. Ezeknek a verseknek az alapján 

és az üdvösség görög meghatározása alapján mit foglal magában az üdvösség? Gyógyulást. 

 

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

hirdessenek? Elközelített a mennyek országa. 

 

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

halottakat támasszanak fel, és ördögöket űzzenek. 

 

8. Olvasd el Mk 16,15 versét. Mit mondott Jézus a tanítványainak, mit tegyenek? Menjenek 

el minden néphez, és hirdessék az evangéliumot mindenkinek. 

 

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

és megkeresztelkednek. 

 

10. Olvasd el Mk 16,17 versét. Milyen jelek követik a hívőket? Ördögöket űznek, és új 

nyelveken szólnak. 

 

11. Olvasd el Mk 16,18 versét. Milyen más jelek követik még a hívőket? Betegekre vetik 

kezüket, és azok meggyógyulnak. 



Második szint 8. Lecke 

 

A GYÓGYULÁS AKADÁLYAI 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

Előző leckénkben arról a tényről beszéltem, hogy Isten akarata, hogy meggyógyulj, és hogy 

a gyógyítás a kiengesztelés része. Sokat lehetne mondani még erről, mert még ha el is fogadod, 

és látod is a Bibliában ennek igazságát, számos kérdést vetődik fel, mint például „Ha Isten 

meggyógyít minket, miért nem gyógyul meg mindenki?” Ennek sok oka lehet, és én csak épp, 

hogy érintem a felületét azoknak a dolgoknak, amelyeket ismerek. Nagyon sok tudnivaló van, 

melyekbe itt most nincs idő belemenni, de ha Isten akarata a gyógyulásunk, legalább részben 

szeretném elmondani, miért nem gyógyulnak meg emberek. Az egyik ok a tudatlanság. Nem 

működtethetsz valamit, amit nem ismersz, vagy nem értesz, és az én életemben ez 

természetesen igaznak bizonyult. 

 

Arra tanítottak, hogy Isten akarata önműködően végbemegy, és nekem nincs beleszólásom 

vagy hatalmam, hogy így vagy úgy legyen. Tehát a tudatlanságom miatt számos dolog történt. 

Tizenkét éves voltam, amikor meghalt az édesapám, és még két vagy három ember halt meg a 

jelenlétemben, mire huszonegy éves lettem. Imádkoztam mindegyikért, hogy gyógyuljanak 

meg, de nem láttam, hogy a gyógyulás bekövetkezik, nem azért, mert az nem Isten akarata volt, 

hanem mert én voltam tudatlan. A tudatlanság lehet oka, de nem lehet kifogása annak, hogy 

miért történnek meg dolgok. Olyan ez, mint a gravitáció törvénye; mondhatja valaki: „Nos, nem 

tudtam, hogy ha lelépek egy tízemeletes épület tetejéről, akkor meg fogok halni.” Nem kell 

kipróbálnod valamit ahhoz, hogy teljes hatásában megismerj egy számodra ártalmas törvény. 

Az emberek tudatlanok Isten néhány törvényével kapcsolatban. Nem tudják, hogy Isten 

gyógyulási rendszere hogyan működik, így a tudatlanság sok ember életébe kerül. 

 

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

Alaposan felbőszíted az embereket, amikor ezt mondod, mert úgy értelmezik az állításod, hogy 

minden betegség bűn következménye a mi részünkről, ami nem igaz. Nem ezt mondom. A Jn 

9. fejezetében van egy példa, ahol Jézus kijött a templomból, és a tanítványai megmutattak neki 

egy embert, aki vakon született. A tanítványok azt kérdezték a 2. versben: „Mester, ki vétkezett: 

ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Más szavakkal, megpróbálták közvetlenül 

összefüggésbe hozni az ember betegségét a bűnnel, amikor rákérdeztek, hogy az ő bűne okozta 

a vakságát vagy a szüleié. Jézus azt felelte, hogy egyikük bűne sem. Ezzel nem azt mondta, 

hogy sem a szülők, sem a fiú soha nem vétkezett, hanem hogy nem az ő bűnük okozta 

közvetlenül a vakságot. Valótlan azt állítani, hogy minden betegség a bűnnel van 

összefüggésben, de azt is valótlan mondani, hogy a bűn nem az egyik tényezője a betegségnek. 

 

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

módon meggyógyított egy embert. Nagy sokaság volt ott a parton, de csak egyetlen ember 

gyógyult meg. Később a fejezet során megtudjuk, hogy az ember nem tudta, ki gyógyította meg, 

amikor a zsidók megkérdezték tőle a 12. versben: „Ki az az ember, aki azt mondta neked: Vedd 

fel és járj!?” A 13-14. vers így folytatódik: „De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, 

mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a 

templomban, és ezt mondta neki: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb 

ne történjék veled.” Jézus itt azt mondta, hogy a bűn következménye rosszabb lehet, mint a 

bénasága. A betegséget a bűn következményeként jelölte meg. Ugyanakkor azt is mondta a Jn 

9. fejezetében, hogy nem valaki bűnének a következménye az, ha egy ember vakon születik. 



 96 

 

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

vagy más probléma közvetlenül a bűn következménye lehet. Még az ilyen esetek sem jelentik 

azt, hogy Isten az, Aki ezeket a dolgokat teszi velünk. Vegyünk például egy olyan személyt, 

aki homoszexuális életmódot folytat, ami a természetes rend elferdítése. Az emberi test nem 

úgy teremtetett, hogy ilyen módon éljen. A szexuális érintkezéssel terjedő betegség ebből az 

életmódból ered. Nem Isten a szerzője ezeknek a betegségeknek – ez a természet lázadása, 

mivel nem ilyen életmódra van berendezve. Ha például egészségtelen ételeket eszel, a tested 

betegséggel fog válaszolni, és nem Isten teszi ezt veled. Vannak természeti törvények, 

természetes tényezők. Tehát igaz, hogy a bűn lehet az egyik oka annak, amiért az emberek nem 

gyógyulnak meg. 

 

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

hagynod a bűnös tevékenységet, mert azon keresztül közvetlen bejárást engedsz magadhoz a 

Sátánnak, ami meggátol abban, hogy átvedd, amit Isten akar tenni az életedben. A Róm 6,16 

azt mondja: „Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, 

akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a 

halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?” Itt nem arról van szó, hogy a Sátán 

válik gazdáddá olyan értelemben, hogy elveszíted az üdvösséged és pokolra jutsz, hanem arra 

utal, hogy akár keresztény vagy, akár nem – ha bűnnek élsz – bejárást engedsz a Sátánnak az 

életedbe. A Jn 10,10 kijelenti, hogy a tolvaj nem másért jön, csak hogy lopjon, öljön, és 

pusztítson. De Jézus azért jött, hogy életet adjon neked. Tehát itt van neked Jézus, aki 

megpróbál életet és egészséget hozni a számodra, de ugyanakkor a Sátán is ott van, aki 

megpróbál beteggé tenni. Ha a bűn által behódolsz a Sátánnak, felhatalmazod őt, és lehetőséget 

adsz a számára az életedben. Imádkozhatsz Istenhez gyógyulásért, amennyit csak akarsz, ha 

közben a cselekedeteid megengedik az ördögnek, hogy jöjjön, és betegséget hozzon. Ha tehát 

bűnben élsz, abba kell azt hagynod. 

 

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

vagyok annál, amilyennek kellene lennem”, és eljutsz addig a pontig, ahol, bár hiszed, hogy 

Isten gyógyíthat, azt gondolod, hogy nem fogja tenni, mert nem érdemled meg. Természetesen 

ez is rossz. Egyikünket sem azért gyógyít meg Isten, mert megérdemeljük. Eddig még soha 

senki nem rendelkezett azzal a képességgel, hogy Istennek besegítsen, tehát nem szükséges, 

hogy elősegítsd Isten tevékenységét az életedben a saját teljesítményed, saját szentséged által. 

Ennek azon kell alapulnia, amit Jézus tett érted, és a Benne való hiteden. Ugyanakkor nem 

hagyhatod figyelmen kívül saját magatartásod, és hódolhatsz be az ördögnek anélkül, hogy ez 

ne akadályozna. Látni fogod, hogy a gyógyítási munka sokkal könnyebb, sokkal jobb az 

életedben, ha megtérsz, és felhagysz minden olyan cselekedettel, ami a Sátánnak bejárást ad az 

életedbe. 

 

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

hozzáállásával és hitetlenségével, mely hatással lehet rád. Az egyik klasszikus példáját ennek a 

Mk 6. fejezetében találjuk, ahol Jézus a szülőfalujában volt, és az emberek nem fogadták el 

kilétét, mert ismerték gyermekkora óta. Ismerték atyját és anyját, fivéreit és nővéreit, és nem 

adták meg neki azt a tiszteletet, amit másoktól megkapott. Ellenségesek voltak Vele, és bírálták. 

Mk 6,4–6 versében az áll: „Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között 

és a saját házában.” Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget 

- kezét rájuk téve - meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön.” Ez nem azt jelenti, hogy 

Jézus nem tett volna semmi csodát, hanem hogy nem tudott tenni. Itt van Jézus, az Isten Fia, 

Aki emberként eljött a földre, Aki teljes volt hittel. És biztos, hogy nem volt semmilyen bűn az 
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életében. Mégis korlátozva volt abban, amit tehetett volna másokért amazok hitetlensége miatt. 

Tegyük ezt össze Mt 13,18 versével, amelyben az áll: „Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük 

miatt.”, és látni fogjuk, hogy Jézus, aki nem volt korlátozva Önmagában, és biztos, hogy nem 

volt bűn az életében, amelyen a Sátán bejárást találhatott Nála, mégis korlátozva volt abban, 

amit tehetett volna, a körülötte lévő emberek miatt. 

 

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

meggyógyuljon. Ha hiszel ebben, lehetséges, hogy elköveted azt a hibát, hogy bemész egy 

kórházba, és megpróbálod kiüríteni minden beteg ember meggyógyításával, mivel hiszed, hogy 

Isten akarata az, hogy meggyógyuljanak. Valóban az Isten akarata, hogy meggyógyuljanak, de 

Isten nem fog tenni semmit saját akaratuk ellen. Tiszteletben tartja a jogukat a betegségre, és a 

jogukat arra, hogy ne gyógyuljanak meg. Senki sem kényszerítheti őket a gyógyulásra – és nem 

gyógyulhatnak meg valaki más hite által. Valaki hite segíthet nekik a küzdelemben, de senki 

sem hihet helyettük. Megtolhatsz egy autót, ha üresbe van kapcsolva, de nem tudod megtolni, 

ha sebességbe, vagy hátramenetbe van kapcsolva. Ezért nem üríthetsz ki egy kórházat, vagy 

nem fogsz látni a gyülekezetben mindenkit meggyógyulni, az együttműködésük nélkül. 

 

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

feltámasztotta a halottakat, odament valakihez, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” Azt mondta egy 

anyának, hogy ne sírjon, és feltámasztotta a fiát a halálból. Máskor valaki hitét kell használni. 

Hitre van szükség a mi részünkről, de olyan sok más dolgot foglal magába a gyógyulás! Ma 

csak néhányat említettem itt, melyek remélhetőleg segítenek neked, de az egyik legfőbb dolog, 

amit meg kell értened ezekből, hogy Isten hűséges. Az Ő akarata számodra az, hogy 

meggyógyulj, de meg kell tanulnod, hogyan működj együtt Vele. Nem tudja megtenni érted; 

általad kell megtennie. A gyógyulás a te bensődből fog fakadni. 

 

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

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

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

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

 

 

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

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

 

 

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

vakságát?  

Helyes volt az indoklásuk? 

 

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

betegség mellett mit okozhat még a bűn az ember életében? 

 

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

másik valószínű oka?  
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6. Olvasd el ApCsel 10,38 versét. Az ApCsel 10,38 verse alapján mi okozhatja a betegséget? 

 

 

7. Olvasd el Mt 13,58 versét. Mi akadályozhatja a gyógyulást?  

 

8, Olvasd el Jak 5,15 versét. Mi szabadítja meg a beteget?  

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Mt 8,17 – „hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő vette 

el, és betegségeinket ő hordozta.” 

 

Hós 4,6 – „Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. Mivel te megvetetted ezt az ismeretet, én 

is megvetlek: nem leszel papom! Nem törődtél Istened tanításával, én sem törődöm fiaiddal.” 

 

Jn 9,3 – „Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai 

megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így 

válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá 

legyenek rajta Isten cselekedetei.” 

 

Jn 5,14 – „Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: „Íme, 

meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” 

 

Róm 5,12–14 – „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy 

minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. [13] Mert a törvényig is volt 

bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. [14] Mégis úrrá lett a halál Ádámtól 

Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az 

eljövendőnek. 

 

ApCsel 10,38 – „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, 

jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.” 

 

Mt 13,58 – „Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.” 

 

Jak 5,15 – „És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha 

bűnt követett is el, bocsánatot nyer.” 

 

 

Megoldások 

 

 

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

erőtlenségünket, és elhordozta betegségeinket. 

 

 

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

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

vakságát? Bűn. 

Helyes volt az indoklásuk? Nem. 

 

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

mellett mit okozhat még a bűn az ember életében? Sok dolog rosszabb, mint a betegség, pl. a 

halál is. (Róm 6,23.) 

 

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

másik valószínű oka? A bukás (1Móz 3). Ádám a bűnbeesésével ráhozta a bűnt és a 

betegséget az emberi fajra. 

 

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

ördög elnyomása. 

 

7. Olvasd el Mt 13,58 versét. Mi akadályozhatja a gyógyulást? Hitetlenség. 

 

8, Olvasd el Jak 5,15 versét. Mi szabadítja meg a beteget? A hitből való imádság. 

 



Második szint 9. Lecke 

 

MEGBOCSÁTANI MÁSOKNAK 
Írta: Don Krow 

 

 

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

[Jézushoz], és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy 

én megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy 

hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” (zárójel tőlem). Azt hiszem, Péter azt gondolta, ő 

rendkívül nagylelkű, ha megkérdezi Jézustól, hányszor kell megbocsátania valakinek, aki 

vétkezett ellene. „Hétszer is egy nap, úgy gondolod?” Jézus azt felelte: „Péter, nem hétszer, 

hanem hetvenhétszer.” Ez 490 alkalom, de nem jelenti azt, hogy 490 alkalom után nem kell 

megbocsátanod. Amit Jézus mondott, lehetetlen számú sértés, amit valaki egyetlen napon 

elszenvedhet. Ő arról beszélt, hogy a megbocsátásnak folytonosnak kell lennie, nem szabad 

megszakadnia. A megbocsátásnak egy keresztény valóságos magatartásának, hozzáállásának 

kell lennie. Jézus azt mondta a Lk 23,34 versében: „Jézus pedig így könyörgött: „Atyám, 

bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azután sorsvetéssel osztozkodtak 

ruháin.” És István, amikor mártírhalált halt az ApCsel 7,60 versében így kiáltott fel: „Uram, 

ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” Nem mindenki fog bűnbocsánatot kapni, de a keresztény szívének 

hozzáállása mindig a megbocsátás készsége. 

 

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

folytatta: „Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani 

szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. 

[Az Élő Biblia (Living Bible) szerint ez kb. tízmillió dollárnak felel meg] Mivel a szolgának 

nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és 

mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel 

hozzám, és mindent megfizetek neked.” (Zárójel tőlem.) A helyzet a következő: Van egy ember, 

aki valójában tízmillió dollárral tartozik a gazdájának. Nincs mód rá, hogy visszafizesse – tudja, 

hogy képtelen rá, és a gazdája is tudja. Azokban az időkben nem számíthatott bankcsődre, mint 

manapság, hanem rabszolgává kellett lennie. Börtönbe zárták, amíg vissza nem fizetett 

mindent, és ha ez nem történt meg, börtönben maradt egész életében. Ez az ember egyetlen 

dolgot tehetett. Térdre borult, és kegyelemért könyörgött: „Uram, légy türelemmel hozzám! 

Kérlek, könyörgöm! Visszafizetek mindent! Csak légy türelemmel!” Figyeld meg mi történt a 

27. versben. Itt az áll, hogy az úr megszánta a szolgát, és elengedte az adósságát. 

 

Olyan adósságunk van, amit nem tudunk megfizetni. A Biblia azt mondja, hogy a bűn 

zsoldja a halál (Róm 6,23) – örök elválasztottság Istentől –, a világ összes ezüstje és aranya sem 

válthat meg minket. Ekkor Isten, az Ő irgalmasságában és kegyelmében elküldte Fiát, Jézus 

Krisztust a földre, hogy kifizesse azt az adósságot, amit mi nem tudtunk kifizetni. Isten az Ő 

irgalmasságában és kegyelmességében ránk nézett, és azt mondta: „Elengedem az 

adósságodat.” 

 

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

szolgatársa, aki húsz dollárnak megfelelő összeggel tartozott neki. Amikor rátalált, így szólt 

hozzá: „Épp az imént engedtek el nekem tízmillió dollár adósságot. Ugyan mi az a húsz dollár 

nekem! Azt akarom, hogy olyan szabad légy, mint én! Felejtsd el! El van rendezve, mert nekem 

is most engedtek tízmilliót!” Ennek kellett volna történnie, de nem ez történt. Olvassuk tovább, 

mi történt valójában a 28–31. versben: „Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott 
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egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt 

mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: 

Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve 

börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, 

nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt.” A szolga 

börtönbe vettette szolgatársát húsz dollárért, miután neki tízmilliót engedtek el! El tudod ezt 

képzelni? 

 

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

elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is 

megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant 

ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást.” Ezt az embert 

azért vetették börtönbe, mert könyörtelenül bánt a szolgatársával, és ezzel eljátszotta saját 

eredeti bűnbocsánatát. Jézus azt mondja a 35. versben: „Így tesz majd az én mennyei Atyám is 

veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.” Nem bolondság-e, 

hogy amikor nekünk megbocsáttatik minden bűnünk, melyeknek zsoldja halál és örök 

elválasztottság Istentől – akkor mi elutasítjuk a megbocsátást másoknak? Könyörgünk Istenhez, 

hogy „Bocsáss meg nekem, és könyörülj rajtam Jézus Krisztus által”, bűnbocsánatot kapunk, 

majd ezután elutasítjuk, hogy megbocsássunk másnak egy kis dologért, amit mi nagynak 

gondolunk – miután mi bűnbocsánatot kaptunk minden tettünkért. Isten azt mondja, hogy ez 

gonoszság. 

 

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

látni. Egy napon odajött hozzám, és így szólt: „Vajon a Szent Szellem az, Aki elmondja nekem, 

mik fognak következni és megmutatja a jövőt? Tudom, hogy mikor fognak meghalni emberek, 

hogy mikor fog valaki autóbalesetet szenvedni, és ilyen dolgokat.” Azt feleltem neki: „Nem fog 

tetszeni a válaszom, de nem hiszem, hogy a Szent Szellem az. Úgy gondolom, hogy ez a 

jövendőmondás szelleme, ugyanaz a szellem, amelyik Pál apostolt kísérte az ApCsel 16. 

fejezetében. Az apostol végül megdorgálta, és megparancsolta neki, hogy hagyja el azt a lányt, 

miután a lány elvesztette jövendőmondó képességét.” Majd folytattam, hogy én nem vagyok 

Isten, és azt mondtam: „Arra kérlek, hogy állj Jézus elé és szólítsd meg: Uram, mi az, ami 

dolgokat mond nekem, és ismereteket közöl, és szólt már hozzám azelőtt is, hogy megtértem? 

A Szent Szellem, vagy valami más?” A lány egy napon újra odajött hozzám, és így szólt: 

„Beszéltem az Úrral ezekről, és azt hiszem, hogy rendben van.” Azt feleltem: „Amit az Úr 

mond, az rendben van – nem én vagyok a Nagy Pásztor.” 

 

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

űrhajó katasztrófája, melyben nyolc ember vesztette az életét. Az egyikük egy tanárnő volt. 

Miközben a fent említett fiatal hölgy a televíziót nézte, látta a tanárnőt, aki azt mondta: „Holnap 

felszállok a Challengerre”, és beszélt erről. A szellem így szólt a hölgyhöz: „Meg fog halni, 

meg fog halni.” Másnap, miután a Challengert felbocsátották, az űrhajó felrobbant az egész 

világ szeme láttára, és a legénység meghalt. A fiatal hölgy visszajött hozzám, és azt mondta: 

„Don testvér, azt hiszem, ami beszél hozzám, és ismereteket közöl, nem a Szent Szellem. 

Imádkoznál értem?” A következő istentiszteleten, miután mindenki elment, kézen fogtam, és 

így szóltam: „Te jövendőmondásnak a tisztátalan szelleme, menj ki belőle!” Semmi sem történt. 

Jézus tanítványai egyszer megpróbáltak kiűzni egy tisztátalan szellemet egy fiúból, és nem 

sikerült nekik. Jézus azt mondta: „Hozzátok ide a fiút!” Tehát így szóltam: „Uram, azt hittem, 

tudom, mi történik itt, de odaviszem ezt a hölgyet Hozzád. Mutasd meg, mi van vele!” A 

feleségem velünk imádkozott, és Isten az ismeret beszédét adta neki. Azt mondta: „Az anyjával 

van valami problémája.” Azt mondtam az asszonynak: „Megbocsátasz az édesanyádnak?” 
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Amint ezt kimondtam, egy hang sikított fel benne: „NEM! Eldobott engem!” Akkor azt 

mondtam: „Megkötözlek, te tisztátalan szellem!”, és megkérdeztem az asszonyt újra, 

megbocsát-e az anyjának. Képes volt meghozni a döntést, hogy megbocsát, és ekkor 

megszabadult. 

 

Ahogy Jézus mondta a Mt 18. fejezetében található példázatában, én is azt mondom, hogy 

ha nem bocsátunk meg szívünkből miután nekünk oly hatalmas adósságot engedett el Mennyei 

Atyánk, át leszünk adva a hóhéroknak. Mik a hóhérok? Sokféle dolog lehet – démoni erők, 

elnyomás, betegség, depresszió és más egyebek. Mindennek a gyökere a megbocsátás. Ha nem 

bocsátunk meg, miután mi megbocsátást nyertünk, belépést engedünk a Sátánnak az életünkbe. 

A Biblia azt mondja, meg kell hoznunk a döntést, hogy megbocsátunk. Az Úr imájában (Mt 

6,9–11) Jézus azt mondta: bocsáss meg nekünk, miképpen mi is megbocsátunk. 

 

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

bennünk, előbb bocsássunk meg. Mit jelent ez? Meddig maradhat a megbocsátatlanság a 

szívünkben? Csak amíg rá nem késztet minket, hogy az Úr elé menjünk, és imádkozzunk. Ha a 

legkisebb megbocsátatlanság van a szívünkben valakivel szemben, ki kell azt vetnünk, és azt 

kell mondanunk: „Istenem, ma kivetem a szívemből a megbocsátatlanságot. Megbocsátok. 

Meghozom ezt a döntést, mert Te oly hatalmas adósságot engedtél el nekem.” 

 

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

hogy hozza meg a döntést ebben a percben, és engedje el azt az embert, bocsásson meg neki 

akár él, akár meghalt. Imádkozom, hogy így legyen, és gyógyuljon be az a seb a Te hatalmad 

és kegyelmed által, Uram. Köszönöm Neked Jézus nevében. Ámen. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

5. Olvasd el Mt 18,26 versét. Mi volt a szolga kérése? 

Vissza tudta volna fizetni az adósságot?  

 

6. Olvasd el Mt 18,27 versét. Milyen magatartást tanúsított a gazda a szolgája iránt?  

 

 

Milyen magatartást tanúsít Isten irántunk és az adósságunk (bűneink) iránt?  
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7. Olvasd el Mt 18,28 versét. Annak a szolgának, akinek elengedték az adósságát, volt egy 

szolgatársa, aki mennyivel tartozott neki?  

 

8. Olvasd el Mt 18,28 versét. Mi volt ennek a szolgának a magatartása a szolgatársa felé? 

 

 

9. Olvasd el Mt 18,29–30 versét. Mit tett ez a szolga a szolgatársával? 

 

 

10. Olvasd el Mt 18,31–33 versét. Hogyan nevezte az úr a megbocsátást elutasító szolgát? 

 

 

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

 

 

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

érzelmeire?  

 

13. Olvasd el Mt 18,34 versét. Eljátszotta ez a megbocsátást megtagadó szolga a tettével 

(vagy döntésével) azt a megbocsátást, amit eredetileg ő megkapott?  

 

14. Olvasd el Mt 18,35 versét. Mi ennek a példázatnak a mondanivalója? 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Mt 18,21 – „Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet 

ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” 

 

Mt 18,22 – „Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer 

hétszer is.” 

 

Mt 18,23–24 – „[23] Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart 

tartani szolgáival. [24] Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal 

volt adósa.” 

 

Mt 18,25 – „Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, 

gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen.” 

 

Mt 18,26 – „A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent 

megfizetek neked.” 

 

Mt 18,27 – „Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.” 

 

Mt 18,28 – „Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 

száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, 

amivel tartozol!” 

 



 104 

Mt 18,29–30 – „[29] Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, 

és mindent megfizetek neked. [30] De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, 

amíg meg nem fizeti tartozását.” 

 

Mt 18,31–33 – „[31] Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. 

Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. [32] Akkor magához hívatta őt ura, és 

így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. [33] 

Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem 

rajtad? 

 

Mt 18,34 – „Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki 

az egész tartozást.” 

 

Mt 18,35 – „Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, 

mindenki az ő atyjafiának.” 

 

 

Megoldások 

 

 

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

 

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

Négyszázkilencvenszer (vagy végtelenül, folytonosan). 

 

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

tálentummal, vagy tízmillió dollárral (olyan összeggel, amit valószínűleg sosem tudott 

volna megadni). 

 

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

felesége, a gyermekei, és mindene, amije volt, árverésre került a rabszolgapiacon, hogy 

kifizethesse az adósságát. 

 

5. Olvasd el Mt 18,26 versét. Mi volt a szolga kérése? Hogy az ura legyen hozzá türelemmel, 

és vissza fog fizetni mindent. 

Vissza tudta volna fizetni az adósságot? Valószínűleg nem. 

 

6. Olvasd el Mt 18,27 versét. Milyen magatartást tanúsított a gazda a szolgája iránt? Szánalmat 

és megbocsátást.  

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

megbocsátást. 

 

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

szolgatársa, aki mennyivel tartozott neki? Száz dénárral (egy napi munkabérrel). 

 

8. Olvasd el Mt 18,28 versét. Mi volt ennek a szolgának a magatartása a szolgatársa felé? 

Türelmetlenség, erőszakosság, és megbocsátatlanság. 

 

9. Olvasd el Mt 18,29–30 versét. Mit tett ez a szolga a szolgatársával? Börtönbe vettette, amíg 

megfizeti csekély adósságát. 
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10. Olvasd el Mt 18,31–33 versét. Hogyan nevezte az úr a megbocsátást elutasító szolgát? 

Gonosz szolga. 

 

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

is meg kellett volna könyörülnie a szolgatársán, ahogy az ő ura megkönyörült rajta. El 

kellett volna engednie őt, és megbocsátani neki. 

 

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

érzelmeire? Dühös lett. 

 

13. Olvasd el Mt 18,34 versét. Eljátszotta ez a megbocsátást megtagadó szolga a tettével (vagy 

döntésével) azt a megbocsátást, amit eredetileg ő megkapott? Igen. 

 

14. Olvasd el Mt 18,35 versét. Mi ennek a példázatnak a mondanivalója? „És pontosan ezt 

teszi az Atyám mindazokkal, akik nem bocsátanak meg feltétel nélkül azoknak, akik 

irgalmat kérnek” (Mt 18,35; Üzenetes Biblia, The Message Bible). 



Második szint 10. Lecke 

 

HÁZASSÁG (1. Rész) 
Írta: Don Krow 

 

 

Ma a házasságról fogunk beszélni. Először szeretnék néhány statisztikai adatot mondani: a 

családok 75 százalékának szüksége lenne valamilyen házassági tanácsadásra. Minden második 

házasság válással végződik. A házasságok 50 százalékában az egyik fél hűtlen lesz öt éven 

belül. Azt mondják, hogy még keresztény berkekben is a szolgálók 30 százaléka helytelen 

kapcsolatot folytat valakivel a gyülekezetükből. Nekem úgy tűnik, nyilvánvalóan nem értettük 

meg a bibliai alapelvet, ha ezek az adatok megközelítőleg igazak. Most áttekintjük a házasság 

témáját, és megnézzük, mit mond erről Isten – hogyan tudod megerősíteni a házassági 

kapcsolatodat. 

 

Először is azt szeretném mondani: a házasság Isten ötlete volt; Ő tervezte. az 1Móz 2,18 

verse azt mondja: „Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok 

hozzáillő segítőtársat.” Az 1Móz 1,31 így szól: „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, 

igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.” Ne feledd, hogy ez tökéletes teremtés volt. 

Isten eljött, és közösségben volt az emberrel. Csodálatos kapcsolata volt vele. Minden nap eljött 

az alkonyat hűvösében, és együtt volt Ádámmal. Néha azt gondoljuk, hogy ha tökéletes 

kapcsolatunk lenne Istennel, nem lenne szükségünk semmi másra, de ez nem így van. Isten így 

vélekedett az általa teremtett világról az 1Móz 1,31 versében: „minden, amit alkotott, igen jó”. 

Az első alkalom, amikor Isten azt mondta, hogy „nem jó”, az 1Móz 2,18 versében található: 

„Nem jó az embernek egyedül lenni.” A házasság tehát Isten ötlete volt, hogy betöltse az ember 

szükségét egy segítőtársat adva mellé, így oldva meg a magányosság problémáját, melyet a férfi 

megtapasztalt az életében. A házasság – ha követjük a használati utasítást, és oda helyezzük, 

ahová Isten szánta – akkor a boldogságot jelenti és nem nyomorúságot. 

 

Az 1Móz 2,24 versében az első alkalommal beszél a Biblia igazán sokat a házasságról. Így 

szól: „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” A 

házasság minden más kapcsolat elhagyása azért, hogy életünk egy másik személyre 

összpontosuljon, mert Isten ezt így tervezte el. Olyan, mint egy hármas-egység. Nem tudom, 

érted-e, mire gondolok, de a házassági kapcsolat, amikor Isten Ádámot és Évát egymásnak adta, 

nem csupán azt jelentette, hogy Ádám kapcsolatban állt Istennel, vagy Éva kapcsolatban állt 

Istennel. Most már Ádám és Éva egységet alkotott, annak az egyetlen célnak az érdekében, 

hogy kapcsolatban legyenek Istennel. A Biblia azt mondja az 1Pt 3,7 versében: „És ugyanígy, 

ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik 

a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne 

ütközzék akadályba.” Az 1Móz 5,1–2 valóban nagyszerű igeszakasz, így szól: „Ez az Ádám 

nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté 

azt. Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a 

mely napon teremtetének…” (Károli). Figyeld meg, hogy Ádámról neveztetett el a felesége 

Éva, de Isten Ádámot és Évát együtt, mint egységet, Ádámnak nevezte. Tehát a házassági 

kapcsolatban többé nem Isten van és én, vagy Isten és az asszony – hanem én és a feleségem 

egységben örökösök vagyunk az élet kegyelme szerint, akik arra hívattunk el, hogy szolgáljunk 

Istennek, és egy emberként, egységben járjunk. 

 

Az 1Móz 2,24 verse, melyet az imént olvastunk, azt mondja, hogy a férfi elhagyja atyját és 

anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és egy testté lesznek. A „ragaszkodik” szó jelentése 



 107 

magában foglalja, hogy összetapadnak, eggyé lesznek, egy szándékon vannak. Ha gondod van 

a házasságoddal, hadd tegyek fel neked néhány kérdést: Azok a dolgok, amiket teszel, vagy 

ahogy viselkedsz a házastársad felé, amiket mondasz neki, közelebb hoznak-e benneteket 

egymáshoz, mint az egyhez? Okozol-e viszályt vagy elkülönülést? A Biblia parancsa a 

házasságra nézve a ragaszkodás, az összetapadás. Tehát a tetteid építik-e a kapcsolatodat vagy 

szétszakítják? Meg kell vizsgálnod ezeket a kérdéseket! 

 

Az emberek azt gondolják, hogy a szerelem csupán egy érzelem: „Szerettelek téged, de 

elmúlt a szerelmem – már nem szeretlek.” Tegyük fel, hogy egy rosszul működő családból 

jöttél. Amikor megházasodsz, elkötelezed magad arra, hogy az életedet egy másik személynek 

adod; igazán azt szeretnéd, hogy csak a halál válasszon el benneteket. De a rosszul működő 

családodban sohasem láttál szeretetet, sohasem láttad azt kimutatni, kifejezni és sosem láttad, 

hogy a szüleid bármilyen meleg érzelmet fejeznének ki egymás iránt. Lehet, hogy a házastársad 

olyan családból jött, ahol kifejezték az érzelmeiket, de te nem tudod, hogyan kell. Bár szeretni 

akarod azt a személyt, aki mellett elkötelezted magad, mivel a családi háttered olyan rosszul 

működött, hogy sosem láttad a szeretetet kimutatni, valószínűleg te sem fogod tudni, hogyan 

kell. Esély van arra, hogy néhány éven belül házassági tanácsadóhoz fogsz fordulni, és azt 

mondod: „Nem jövünk ki egymással. Már nem szeretem őt.” Nos, van egy jó hírem a számodra: 

ha gondjaid vannak a házasságoddal, van valami, ami helyrehozhatja. 

 

Ha veszel egy új hűtőszekrényt, és gondod adódik vele, tudod, hogy el kell olvasnod a 

használati utasítást. Abból megtudod, hogy mi a baj, vagy hívsz egy szerelőt. Van egy 

használati utasítás a házasságodhoz is, hogy helyrehozhasd. Ezt Isten Igéjének hívják, és a 

Biblia elmondja nekünk a Tit 2,4 versében, hogy a szeretet olyasmi, amit tanítani lehet, olyasmi, 

amit meg lehet tanulni. Ha egy rosszul működő családból jöttél, és nem igazán tudod, hogyan 

szeresd a házastársad – a házasságod szétesik –, van egy jó hír számodra. Az 1Jn 5,3 versében 

az áll: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai 

pedig nem nehezek.” Jézus Krisztus parancsolatai által, aki megmutatta nekünk, hogyan 

szeressünk, hogyan mutassuk ki kedvességünket és nagyvonalúságunkat, és hogyan keressük 

mások javát a házassági kapcsolatunkban, Isten megfordíthatja a helyzetet a számodra. 

 

Ez csupán bevezetés volt a házasság témájába. Folytatni fogjuk egy másik leckében, és 

csupán annyit szeretnék mondani: Isten áldjon meg ma, miközben tovább tanulmányozod az 

Igét. Hisszük, hogy Isten több bölcsességgel és ismerettel akar felruházni minket ennek a 

témának az áttekintése során. 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Ef 5,31–32 versét. Az Ef 5,31 idézet az 1Móz 2,24 verséből. Az Ef 5,32 versét 

figyelembe véve mit gondolsz, miről beszél valójában Isten ebben az igeszakaszban?  

 

 

2. Olvasd el Jak 4,4–5 versét. Mit tanítanak ezek a versek? 

 

 

3. Olvasd el 1Pt 3,7 versét. Miért kell egységben és szeretetben járnod a feleségeddel vagy 

férjeddel?  

 

4. Olvasd el Jn 15,5 versét. Lehet-e sikeres a házasságod, ha nem Krisztus az életed Ura? 
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5. Olvasd el Tit 2,4 versét. A szeretet nem csak egy érzelem. A Biblia szerint a szeretetet lehet 

 

 

6. Olvasd el 1Jn 5,3 versét. Ha Isten parancsolataiban járunk, akkor ___________ járunk. 

 

7. Olvasd el Mt 7,12 versét. Ha gondunk van a házasságunkkal, ez abból adódik, hogy valaki 

nem jár  

 

8, Olvasd el 1Kor 13,4 versét. A szeretet A. érzelem, B. meleg érzés, C. jóság. 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Ef 5,31–32 – „[31] A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 

ketten egy testté.” [32] Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” 

 

Jak 4,4–5 – „[4] Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság 

ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az 

Istennek. [5] Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül mondja: „Irigységre kívánkozik a 

lélek, amely bennünk lakozik?” 

 

1Pt 3,7 – „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb 

féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti 

imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” 

 

Jn 15,5 – „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem 

sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” 

 

Tit 2,4 – „neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és 

gyermekeiket,” 

 

1Jn 5,3 – „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai 

pedig nem nehezek.” 

 

Mt 7,12 – „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 

cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” 

 

1Kor 13,4 – „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 

nem fuvalkodik fel.” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Ef 5,31–32 versét. Az Ef 5,31 idézet az 1Móz 2,24 verséből. Az Ef 5,32 versét 

figyelembe véve mit gondolsz, miről beszél valójában Isten ebben az igeszakaszban? Krisztus 

és az Egyháza kapcsolatáról (ezt hasonlítja a házassághoz). 
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2. Olvasd el Jak 4,4–5 versét. Mit tanítanak ezek a versek? Isten féltékeny, és azt akarja, 

hogy hűek legyünk Hozzá. 

 

3. Olvasd el 1Pt 3,7 versét. Miért kell egységben és szeretetben járnod a feleségeddel vagy 

férjeddel? Hogy az imádságom meghallgatásra találjon. 

 

4. Olvasd el Jn 15,5 versét. Lehet-e sikeres a házasságod, ha nem Krisztus az életed Ura? Nem. 

 

5. Olvasd el Tit 2,4 versét. A szeretet nem csak egy érzelem. A Biblia szerint a szeretet lehet 

tanítani. 

 

6. Olvasd el 1Jn 5,3 versét. Ha Isten parancsolataiban járunk, akkor szeretetben járunk. 

 

7. Olvasd el Mt 7,12 versét. Ha gondunk van a házasságunkkal, ez abból adódik, hogy valaki 

nem jár szeretetben. 

 

8, Olvasd el 1Kor 13,4 versét. A szeretet C. jóság. 

 



Második szint 11. Lecke 

 

HÁZASSÁG (2. Rész) 
Írta: Don Krow 

 

 

Ma ismét a házasság témájáról lesz szó, és a kérdés az, hogy „Mit nevezünk házasságnak?” 

Gondolkodtál erről valaha? A Biblia szerint Isten ötlete volt a házasság megtervezése. A 

házasság összetartozás, egyesülés. Az 1Móz 2,24 versében az áll: „Ezért a férfi elhagyja apját 

és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.”  Tudtad, hogy a házasság több, mint 

egybetartozás, több, mint egybekelés? Például az 1Kor 6,15–16 azt mondja, ha keresztény 

létemre egy utcalánnyal állok össze, egy testté leszek vele. Ezután vegyük figyelembe az 1Móz 

2,24-ből vett idézetet a házasságról. A prostituálttal való érintkezésem nem választ el 

önműködően a feleségemtől, és nem házasít össze a prostituálttal, amiért szexuális kapcsolatom 

volt vele. Mi tehát a házasság? Ha a házasság egység, egybekelés, egy testté válás valakivel, mi 

a különbség a feleség és az utcalánnyal való kapcsolat között? Nyilvánvaló, hogy ha szexuális 

kapcsolatra lépsz egy prostituálttal, egy testté leszel vele. 

 

A Biblia szerint a házasság egység, egybetartozás, egyesülés, de több is ezeknél. Egyesülés 

szövetség által. A „szövetség” szó a héberben a berith, és hordozza az összekötés fogalmát. Ez 

végső elkötelezettség egy személy részéről, akár halálig szóló elkötelezettség. Nos, ha 

elmegyek egy prostituálthoz, ha elkövetek egy ilyen gonosz bűnt, nincs semmi elkötelezettség 

a részemről iránta. A házasság lényege elsősorban mindenki más elhagyása. A Biblia azt 

mondja, elhagyod atyádat és anyádat, és ragaszkodsz a feleségedhez. Ezékiel azt mondja: 

„Enyém lettél”. Ez mindenki más elhagyását jelenti ezért az egyért – elkötelezed magad 

emellett az egy mellett. Nyilvánvaló, hogy ha erkölcstelen módon egy másik személlyel 

kezdesz kapcsolatot, miközben házas vagy, ezzel megsérted a házasság alapelvét, az egységet 

és az egyesülést, mely szerződéssel vagy elkötelezettséggel szentesül. Az Ez 16,8 ezt házassági 

szövetségnek nevezi. Az Ef 5 fejezetéből megtanulhatjuk, hogy a házasságban a férjnek 

szeretnie kell a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat, tehát ez a szeretet szerződése. 

Azért a szeretet szerződése, mert a szeretet-szerelem vezérlő alapelv a házasságban. Minden 

dolog felett a szeretetnek kell lennie az uralkodó alapelvnek a házasságon belül. 

 

A házasság az egység szerződése. Az 1Pt 3,7 versében az áll, hogy ha nem tisztelem és 

becsülöm a feleségemet, mint gyengébb edényt, és nem ismerem fel, hogy örököstársam az élet 

kegyelmében, az imádságom akadályba fog ütközni. Gondolkodjunk el ezen – a szellemi 

életünk akadályba ütközik, ha nem járunk egységben és összhangban, ahogy Isten eltervezte a 

házassági kapcsolatot. A Péld 2,16–17 olyan nőről beszél, aki elhagyja házassági szövetségét, 

ifjúságának férjét, és ezt a házassági kapcsolatot az ő Istenének szövetségeként nevezi meg a 

Biblia. Nagyon komoly dolog ez. A házasság szövetség, amelyet egy másik emberrel kötünk, 

de ugyanakkor olyan szövetség, amely Isten előtt köttetik meg. Bármennyire is szeretek az 

emberek felé szolgálni, Istené az elsőbbség, és ez a házasságunkban összpontosul. A házasság 

valóban egy másik egyénre összpontosítja az életemet, és ahogy mondtam, az irányadó alapelv, 

a szeretet. 

 

A Mt 7,12 verse azt mondja, hogy amit akarsz, hogy valaki cselekedjen veled, tedd azt te is 

vele, mert ez a Törvény és a próféták. Pontosan ennek az alapelvnek kell irányítania a 

házasságot. Ez nem önző dolog, nem magunkért tesszük, nem azért, mert a másik személytől 

valamit akarunk. A Biblia azt mondja az 1Kor 13,4 versében, hogy a szeretet jóságos. Ez azt 

jelenti, hogy a másik javát keresi, hogy nagyvonalú és kedves, hogy mindig a legjobbat akarja 
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a másiknak. Az ok, amiért a házasság így lett megtervezve az, hogy példaképül szolgáljon, 

milyennek kell lennie az igazi kapcsolatnak Istennel. Ezt ábrázolta ki nekünk természetes 

szinten. Megmutatta, hogyan lehet jó a házasságunk, nagyszerű a házasságunk, mert Isten azt 

akarja, hogy legyen egy mintánk arra nézve, milyen az igazi, örökkévaló kapcsolat Vele. A 

házasság csak a halálig tart, időleges dolog. A Biblia azt mondja, hogy a feltámadás után sem 

nem házasodunk, sem nem házasítunk. Isten azt akarja, hogy megértsük a jó házasságot – a 

szeretet alapelvét – az önzetlen adás alapelvét egy másik embernek. Azt mondja: „Amit igazán 

szeretnék, ha megértenél, hogy házassági kapcsolatra hívtalak el téged Velem – nem időleges 

kapcsolatra, nem olyanra, amely csak néhány évig tart, aztán vége, hanem egy örökkévaló 

kapcsolatra, amelyben minden szeretetem kimutatom irántad örökkön örökké.” 

 

Hadd tárjam eléd a házasság néhány alapelvét. A házasság egybeolvadás, nem csupán 

társkapcsolat. A Biblia az 1Móz 4. fejezetében beszél erről, úgy, mint megismerésről, és az 

1Pét 3,7 versében, mint az élet kegyelmének örököstársairól. A házasság szövetség, ami azt 

jelenti, hogy kötés; elkötelezettséget foglal magába. A bűn nem lépett be az első gyülekezetbe; 

az első házasságba lépett be, tehát szükségünk van a kézikönyvre, hogy útmutatást kapjunk a 

házassághoz, és foganatosítsuk a szeretet alapelvét az életünkben. Azt a kérdést is feltehetjük: 

„Mi a szeretet?” A szeretet meghatározása valójában, bizonyos értelemben, önzetlenség. Az 

Ézs 53,6 versében az áll, hogy mindnyájan, mint juhok, eltévelyedtünk, ki-ki a maga útjára tért, 

de a házasságban a másik félre összpontosítunk, és az ő javát és hasznát keressük. 

 

A Biblia azt mondja az Efézusi levélben, hogy a férjek úgy szeressék a feleségüket, mint 

saját testüket. Nekünk férjeknek dédelgetni és tisztelni kell a feleségünket, akit Isten adott, ami 

azt jelenti, hogy meg kell őt becsülnünk. A saját testünk szeretése nem abban áll, hogy ülünk, 

és kezet fogunk saját magunkkal, megveregetjük saját vállunkat, és azt mondjuk: „Ó, de 

szeretlek!” Egyáltalán nem erről van szó. Szeretni magunkat azt jelenti, hogy óvjuk magunkat, 

etetjük magunkat, törődünk magunkkal. Sose kezeljük a felségünket félvállról, sose 

pellengérezzük ki valamely gyengeségét mások előtt, ne tegyük nevetségessé, vagy ne tegyünk 

olyat, amivel megbántjuk. Úgy kell szeretnünk őt, ahogy magunkat szeretjük. 

 

Szeretném, ha felemelnéd magad imában Isten elé, és először is megköszönnéd, hogy Isten 

szeret téged. A második dolog, amiért szeretném, ha hálát adnál, a házastársad, akit az Úr 

melléd adott. Ez a probléma része. Nem becsülöd a házastársadat; háttérbe szorítod, a Biblia 

pedig azt mondja, hogy ez alapjában véve önzés, ami viszont bűn. Az Ef 5. fejezete szerint 

Jézus megtisztította az egyházat víz fürdőjével, az Ige által, az Ő beszédével, mellyel az 

egyházhoz szólt. Amikor a házastársadhoz beszélsz, társad arra a szintre kerül, ahová a szavaid 

helyezik. Ha azt mondod neki: „Nem vagy jó, csúnya vagy, kövér vagy”, elnyomod a 

házasságodat, és nem az egységet munkálod, hanem az elkülönülést és az elidegenülést. De ha 

a kedvesség szavait szólod, mint: „Drágám, nagyra értékelem a dolgokat, amiket teszel. 

Mélységesen becsüllek értük. Szeretlek”, és cselekedetekkel kíséred a szavaidat, a társad 

ezeknek a szavaknak a szintjére fog emelkedni. 

 

Nem látod-e, hogy a házassági kapcsolatodban milyen sok problémát okoznak a szavak, 

amiket kimondasz? Inkább lehúzod a házastársad, mint felemeled. Arra buzdítalak, hogy szólj 

jó szavakat a házastársadhoz ma. A szeretet nem egy érzelem; a szeretet a másik személy 

javának és jólétének a keresése, függetlenül attól, hogyan érzel. Kezd ma a kedvesség 

cselekedeteivel, mint ha több réteg lakkot kennél egy fafelületre. Így lehet építeni a szeretetet 

– a kedvesség kicsi cselekedeteivel. Kezdd el becsülni, tisztelni, értékelni a házastársadat, szóld 

hozzá a szeretet szavait, és látni fogod a különbséget. Áldjon meg Isten, ahogy ezeket az 

alapelveket megvalósítod. 
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Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Péld 18,22 versét. A házasság A. jó dolog. B. borzalmas. C. Isten tetszésének 

keresése. 

 

2. Olvasd el Zsid 13,4 versét. A szex a házasságban (vagy a házastársi ágy) A. bűn, B. szennyes 

és gonosz. C. tiszta. 

 

3. Olvasd el Préd 9,9 versét. Az Isten szerinti házasság ajándék és jutalom számodra az 

életedben az Úrtól. Igaz vagy hamis? 

 

4. Olvasd el 1Jn 3,18 versét. „Phillip Gilliam bíró kijelentette, hogy a 28 000 fiatalkorú 

törvényszéki esetből, melyen bíráskodott, az apa és anya közötti szeretet hiánya volt a legfőbb 

oka a fiatalkorú bűnözésnek, melyet ismert.” (Együtt örökké, Together Forever, 152. old.) 

Hogyan mutassuk ki a szeretetünket?  

 

5. Olvasd el Ef 5,28 versét. Nem hanyagolom el többé a feleségem, ahogy nem hanyagolom el 

a saját testem. Igaz vagy hamis? 

 

6. Olvasd el 1Jn 3,16 versét. A „szeretlek” szó gyönyörű lehet, ha cselekedetek is alátámasztják. 

Jézus alátámasztotta ezt a szót azzal, hogy letette az életét értünk. Nekünk is le kell tennünk az 

életünket házastársunkért, amennyi gyakorlati módon csak lehetséges. Igaz vagy hamis? Mondj 

néhány gyakorlati dolgot, amellyel szeretnéd, ha társad kimutatná a szeretetét. 

 

 

7. Olvasd el Ef 5,25–26 versét. A feleségem élete olyan lesz, amilyen szavakat szólok hozzá. 

Arra a szintre helyezem őt, amilyenek a szavaim hozzá. Igaz vagy hamis. 

 

8. Olvasd el Róm 8,38–39 és 1Jn 4,19 versét. Kedveskednek nekünk (vagy szeretnek) bizalmas 

szavakkal, melyet cselekedetekkel is kísérnek. Isten kedveskedik nekünk bizalmas szavakkal 

az Ő szerelmes leveleiből, melyek a Bibliában vannak feljegyezve. Igaz vagy hamis? 

 

9. Olvasd el 1Jn 5,3 és 2Jn 6 versét. A szeretet hogyanjai Jézus parancsaiban vannak kifejezve 

és ismertetve. Megtanulhatjuk ezeket az alapelveket Isten Igéjéből. Igaz vagy hamis.  

 

10. Olvasd el Jn 14,15 versét. A szeretet nem érzelmek kérdése, hanem az akaratodon múlik. A 

Biblia minden parancsa az ember akaratának szól, soha sem az érzelmeinek. Isten soha nem azt 

mondja neked, hogyan érezz, hanem inkább azt mondja, hogyan cselekedj. Igaz vagy hamis. 

 

11. Olvasd el Gal 5,22–23 versét. A szeretet nem természetesen jön. Tanulni kell, és beleszülni 

az emberiségbe a Szent Szellem által. A szeretet A. az ember elméjének, B. az ember 

természetének, C. Isten Szellemének a gyümölcse. 

 

12. Olvasd el Ef 5,31–32 versét. A jó házasság minek a kis léptékű mintája? 

 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 
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Péld 18,22 – „Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát.” 

 

Zsid 13,4 – „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A 

paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.” 

 

Préd 9,9 – „Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, 

amelyet Isten adott neked a nap alatt; mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az 

életben, és munkád révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt.” 

 

1Jn 3,18 – „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 

valóságosan.” 

 

Ef 5,28 – „Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti 

a feleségét az önmagát szereti.” 

 

1Jn 3,16 – „Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, 

hogy életünket adjuk testvéreinkért.” 

 

Ef 5,25–26 – „[25] Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az 

egyházat, és önmagát adta érte, [26] hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva 

megszentelje,” 

 

Róm 8,38–39 – „[38] Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, [39] sem magasság, sem mélység, 

sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent 

Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 

 

1Jn 4,19 – „Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” 

 

1Jn 5,3 – „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai 

pedig nem nehezek.” 

 

2Jn 1,6 – „Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk: ez a parancs viszont 

az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek.” 

 

Jn 14,15 – „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat,” 

 

Gal 5,22–23 – „[22] A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 

jóság, hűség, [23] szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 

 

Ef 5,31–32 – „[31] „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 

ketten egy testté. [32] Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Péld 18,22 versét. A házasság A. jó dolog. és C. Isten tetszésének keresése. 
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2. Olvasd el Zsid 13,4 versét. A szex a házasságban (vagy a házastársi ágy) C. tiszta. 

 

3. Olvasd el Préd 9,9. versét. Az Isten szerinti házasság ajándék és jutalom számodra az 

életedben az Úrtól. Igaz vagy hamis? Igaz. 

 

4. Olvasd el 1Jn 3,18 versét. „Phillip Gilliam bíró kijelentette, hogy a 28 000 fiatalkorú 

törvényszéki esetből, melyen bíráskodott, az apa és anya közötti szeretet hiánya volt a legfőbb 

oka a fiatalkorú bűnözésnek, melyet ismert.” (Együtt örökké, Together Forever, 152. old.) 

Hogyan mutassuk ki a szeretetünket? Cselekedetekkel és igazi törődéssel. 

 

5. Olvasd el Ef 5,28 versét. Nem hanyagolom el többé a feleségem, ahogy nem hanyagolom el 

a saját testem. Igaz vagy hamis? Igaz. 

 

6. Olvasd el 1Jn 3,16 versét. A „szeretlek” szó gyönyörű lehet, ha cselekedetek is alátámasztják. 

Jézus alátámasztotta ezt a szót azzal, hogy letette az életét értünk. Nekünk is le kell tennünk az 

életünket házastársunkért, amennyi gyakorlati módon csak lehetséges. Igaz vagy hamis? Mondj 

néhány gyakorlati dolgot, amellyel szeretnéd, ha társad kimutatná a szeretetét. 

 

7. Olvasd el Ef 5,25–26 versét. A feleségem élete olyan lesz, amilyen szavakat szólok hozzá. 

Arra a szintre helyezem őt, amilyenek a szavaim hozzá. Igaz vagy hamis. Igaz. Az Ef 5,26 

versében található görög szó a rhema, ami azt jelenti, „kimondott szó”. 

 

8. Olvasd el Róm 8,38–39 és 1Jn 4,19 versét. Kedveskednek nekünk (vagy szeretnek) bizalmas 

szavakkal, melyet cselekedetekkel is kísérnek. Isten kedveskedik nekünk bizalmas szavakkal 

az Ő szerelmes leveleiből, melyek a Bibliában vannak feljegyezve. Igaz vagy hamis? Igaz. 

Isten Igéje csupa szeretet irántunk. 

 

9. Olvasd el 1Jn 5,3 és 2Jn 6 versét. A szeretet hogyanjai Jézus parancsaiban vannak kifejezve 

és ismertetve. Megtanulhatjuk ezeket az alapelveket Isten Igéjéből. Igaz vagy hamis. Igaz. 

 

10. Olvasd el Jn 14,15 versét. A szeretet nem érzelmek kérdése, hanem az akaratodon múlik. A 

Biblia minden parancsa az ember akaratának szól, soha sem az érzelmeinek. Isten soha nem azt 

mondja neked, hogyan érezz, hanem inkább azt mondja, hogyan cselekedj. Igaz vagy hamis? 

Igaz. 

 

11. Olvasd el Gal 5,22–23 versét. A szeretet nem természetesen jön. Tanulni kell, és beleszülni 

az emberiségbe a Szent Szellem által. A szeretet C. Isten Szellemének a gyümölcse. 

 

12. Olvasd el Ef 5,31–32 versét. A jó házasság minek a kis léptékű mintája? Krisztus és az 

egyház kapcsolatának. 

 



Második szint 12. Lecke 

 

ISTEN SZERINT VALÓ SZERETET (1. Rész) 
Írta: Don Krow 

 

 

 

Ma arról a szeretetről beszélünk, amellyel Isten szeret. Az 1Kor 13,13 versében az áll: 

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a 

szeretet.” Majd az 1Kor 14,1 így szól: „Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki 

ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.” A Biblia arra buzdít, hogy törekedjünk a 

szeretetre, kövessük azt, és tegyük legfőbb célkitűzésünkké. Néhány fordítás úgy adja ezt 

vissza, hogy legyen a legnagyszerűbb célunk. Ez az egyetlen dolog, melyet magunkkal viszünk 

az örökkévalóságba. Nem visszük az autónkat, az otthonunkat, a pénzünket, de visszük a 

szeretetet, melyet Jézus Krisztus helyezett az életünkbe a Szent Szellem által. A szeretet az 

egyetlen dolog, melynek örökkévaló értéke és lényege van. 

 

Mit jelent valójában a szeretet? Azt mondom, szeretem a feleségem, szeretem a fagylaltot, 

szeretem az almás pitét. Az angolban egyetlen szó van a szeretetre, tehát amikor azt mondom, 

hogy szeretem a feleségem, majd azt, hogy szeretem a macskát, zavarja ez a feleségemet? 

Egyáltalán nem. Érted, mit mondok? Amikor a szeretlek szót használom, egyesek számára ez 

szexet jelent, mások számára erőteljes, meleg érzelmet – az emberek sokféle módon határozzák 

meg a szeretetet. A görög nyelvben négy fő szó van erre. Az egyik az eros, mely nem igazán 

használatos a Bibliában, és amely szexuális vonzalomként vagy szexuális szeretetként van 

leírva. Isten akkor rendelte el ezt a szeretetet, amikor azt mondta, a férfiú elhagyja atyját és 

anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Az Biblia Énekek éneke c. 

könyve a szexuális szeretetről szól, melyet Isten a házassági kapcsolatra korlátozott. A többi 

fajta szeretet Isten rendelése szerint az egész emberiség számára adatott, de az erosnak kizárólag 

a házassági kapcsolaton belül van létjogosultsága. 

 

A másik szeretet a storge, mely természetes kötelék vagy érzelem egy családi kapcsolatban. 

Ezután következik a phileo, amely a philia gyökérszóból ered. Ez a szó hetvenkét esetben 

jelenik meg az Újszövetségben, és meleg érzelmet, ragaszkodást jelent, mely felébred, és 

növekszik. A legtöbb ember, aki szeretetről beszél, azt gondolja ez az igazi szeretet, tehát 

„Megszeretek valakit, és kiszeretek belőle.” Ha a házasságod ilyen fajta szeretetre épül, lesznek 

idők, amikor nagy szeretet érzel, és lesznek idők, amikor nem. Ezen az alapon beleszerethetsz 

valakibe, és kiszerethetsz belőle. 

 

A Biblia arra buzdít, hogy Isten szeretetével szeressük egymást, mely az agapé szeretet. Mi 

az „agapé” szeretet? Sok aspektusa van, és az 1Kor 13. fejezete tartalmazza azokat a 

meghatározásokat, melyeket a szeretet magában foglal. Az 1Jn 5,3 versében az áll: „Mert az az 

Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk.” Jézus parancsolatai megmutatják a 

szeretet kifejezésmódját, de ha összegezni akarom a szeretet lényegét, a Mt 7,12 versét idézem: 

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek 

velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” Nem arról van szó, hogy az emberek a 

gyülekezetben szeretnek-e engem, vagy nem szeretnek, törődnek-e velem, vagy ilyesmi. Nem, 

a Biblia azt mondja, amit akarsz, hogy veled tegyenek, először te tedd azt másokkal. Ez a 

szeretet. Szemben halad a testi természetünkkel, szemben természetes önzésünkkel, és arra 

ösztönöz, hogy saját érdekünkkel szemben mások javát és hasznát keressük. Ehhez Istenre van 

szükség. Ne gondold, hogy azt mondom, ez a szeretet Isten nélkül is megnyilvánulhat. A Biblia 
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azt mondja, hogy a Szellem gyümölcse a szeretet, és Isten szeretet. Ő a szeretet forrása, és Ő 

az, Aki a parancsolatai által megmutatja, hogyan kell szeretni. Ő ad nekünk erőt, még testünk 

gyengeségét figyelembe véve is, hogy helyes választást és döntést hozzunk, és helyes alapelvek 

szerint cselekedjünk. 

 

Az Andrew Wommack Ministriesnél dolgoztam, és néhány évvel ezelőtt egy napon 

imádkozni készültem, mint mindig a munka után. Egy parkban voltam, és azt mondtam: 

„Istenem, valóban szeretnék szolgálni valaki felé”. Meglehetősen meleg nap volt, és láttam egy 

kisfiút és egy kislányt hintázni. Volt mellettük egy üres hinta, odamentem, és ráültem. A 

kislányhoz fordultam és így szóltam hozzá: „Szép napunk van, ugye?” a gyermek azt felelte: 

„Nem beszélni angol.” Megkérdeztem tőle: „Honnan jöttél?” Azt felelte, Romániából. Tudtam, 

hogy azon a környéken románok laknak, és láttam, őket, amint figyelnek engem, valószínűleg 

csodálkozva, miért állok szóba a gyermekeikkel. Odamentem hozzájuk, és azt mondtam nekik: 

„Szeretnék segíteni maguknak.” Azt kérdezték: „Segíteni akar nekünk? Miért akar nekünk 

segíteni? Hiszen nem is ismer minket!” Azt feleltem: „Mert Isten akar segíteni maguknak.” A 

szeretet alapelvén elmélkedtem az 1Jn 3,18 alapján, ahol az áll: „Gyermekeim, ne szóval 

szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” Ne csak a szavainkkal 

szeressünk, hanem a tetteinkkel is. Bár általában nem tartok magamnál pénzt, akkor volt 

valamennyi a zsebemben. Odanyújtottam a románoknak: „Tessék.” mondtam. Mivel aznap 

böjtöltem, némi élelem is volt nálam, tehát így szóltam: „És itt van egy kis ennivaló a 

családjának.” Megérintette őket a dolog, és azt kérdezték: „Ki ön?” Azt feleltem: „Isten rendelte 

ezt a találkát számunkra a mai napon, és találkozni fogunk újra.” 

 

Hazamentem, és elmondtam a feleségemnek a románokkal való találkozásomat. Kivettem 

egy pecsenyét a fagyasztóból, és megsütöttem. Másnap vettem egy edénykészletet, azután 

visszamentem a parkba a feleségemmel. A románok a gyermekeikkel együtt ott voltak a 

parkban. Azt mondtam nekik: „Ajándékot hoztunk nektek. Nehezek, ezért az autóban vannak, 

de elviszem hozzátok, ha megmutatjátok hol laktok. Elvittem az ajándékokat hozzájuk.” 

Amikor bementünk a kis egyszobás lakásukba, kivettem az edényeket és az ezüst 

evőeszközöket – minden összeillett – a dobozból, és egyenként átadtam nekik. Miközben 

szétosztottam köztük a holmikat, könny jelent meg a szemükben, és az asszony így szólt: „Én 

sírni fog! Én sírni fog!”. Azt mondtam nekik: „Hétfőn este bibliaórát tartunk az otthonunkban, 

és szeretnélek benneteket meghívni rá.” Azt felelték: „El akarunk menni.”, de én így szóltam: 

„Azt szeretném, ha nem azért jönnétek el, mert ajándékokat hoztam.” Ők azt mondták: „Nem 

azért, szeretnénk elmenni, és megismerni a barátait.” 

 

Mivel nem volt autójuk, elmentem értük, és elvittem őket az otthonomba, de már jóval előtte 

Isten kezdte megérinteni a szívüket. Nem beszéltek jól angolul, de megérintette őket, amikor 

imádkoztunk értük. Isten szeretete nyilatkozott meg a számukra. Jóval korábban már 

találkoztunk egy román házaspárral, és azt kértem az iménti pártól: „Eljönnétek segíteni nekem, 

hogy találkozhassam egy másik román házaspárral?” Beleegyeztek, és egy nap telefonhívást 

kaptam: „Mr. Don, hallottunk önről. Nagyon egyedül vagyunk, és szívesen találkoznánk 

önnel.” Elmentem hát román barátainkért, és együtt felkerestük ezt az újabb párt. Ajándékokat, 

élelmet, és minden egyebet vittünk nekik. Amikor ezt megtettem, és kezdtem látogatni őket, 

minden nagyszerű volt, mígnem az első román pár azt mondta nekik: „El kell mennetek a 

bibliaiskolába. Ott Jézusról beszélnek, és csodálatos hallgatni.” Ők azt felelték: „Na várj csak! 

Mi kommunista országból jöttünk, és azt sem tudjuk, létezik-e Isten. Nem érdekel minket ez a 

Jézus-dolog.” 

 



 117 

Azt mondtam: „Legyünk barátok!” és attól kezdve elvittem őket hétvégenként, vettem nekik 

ruhákat, kabátokat, és olyan dolgokat, amikre szükségük volt. Zavarban voltak, és vonakodtak 

elfogadni. „Nincs szükségetek kabátra?” „De igen…” „Akkor hadd adjam nektek ezt a kabátot.” 

Tettekkel kezdtem őket szeretni, de nem jöttek el a bibliaiskolába, mígnem azt mondtam: 

„Bizonyára van ott néhány amerikai, aki tudna segíteni nektek állást szerezni.” Akkor azonnal 

eljöttek. A bibliaiskolán akkor este valami nagy butaságot mondtam az Úrnak. „Uram, a 

nyelvek csodálatos ajándékát fogod ma adni nekem, mert nem tudunk rendesen érintkezni 

egymással.” Volt néhány amerikai aznap este a bibliaiskolán, akik bizonyságot tettek. Amikor 

beszélni kezdtem, az asszony a második román párból kezdett felragyogni, és tudtam, hogy 

valami történik. A bibliatanulmányozás után azt mondtam: „Hadd imádkozzam értetek!”, és 

miközben imádkoztunk, Isten hirtelen megérintette őket, és az egész szobát betöltötte a 

szeretete légkörével. Akkor az asszony azt mondta: „Tudod, amikor az amerikaiak beszéltek, 

semmit sem értettem abból, amit mondtak, de amikor te felálltál, és elkezdtél beszélni Jézusról, 

az Ő szeretetéről irántunk, és arról, mit tett azért, hogy közösségünk lehessen Vele, minden szót 

értettem a beszédedből! Tökéletesen értettem! Ezt csakis Isten tehette! Csakis Isten!” Ennek 

köszönhetően életek változtak meg, és nem csak a románoké. 

 

Hadd mondjam el, mi történt ezután. Az otthonom minden hétfő este megtelt különféle 

nemzetiségűekkel – románokkal, bolgárokkal, és oroszokkal. Isten megváltoztatta az életeket, 

és tudták, hogy szeretjük őket. Még Afrikából is voltak látogatóink. Noha alig tudtunk 

beszélgetni egymással, egy dologban biztosak voltak: Amikor imádkoztunk, Isten 

kinyilatkoztatta Magát a számukra. Azt is tudták, hogy bármit megtennénk értük, és hogy 

szeretjük őket. Isten megváltoztatta az életüket, és sok ember életét, és el akarom mondani 

neked, hogyan történt ez. Úgy történt, hogy egy napon a parkban láttam néhány más bőrszínű, 

más nemzetiségű embert. Nem volt bennem semmilyen meleg érzelem, de tudtam, hogy a 

szeretet ez: Amit akartok, hogy valaki veletek cselekedjen, tegyétek ti is azt velük. Az ő javukat 

és hasznukat kerestem, függetlenül attól, hogyan éreztem irántuk, és tudod, mi történt? Olyan 

nagyra értékelték ezt, hogy philia szeretet ébredt bennük, az a szeretet, amely érzelmektől fűtött, 

és kezdték azt mondani nekem: „Szeretlek”, és megöleltek és megcsókoltak. Bennem is ez a 

fajta érzelem ébredt irántuk. Ha olyan szeretetet akarsz az életedben, amelyben érzelmek 

vannak, gyakorold az agapé szeretetet. Keresd mások javát és hasznát függetlenül attól, hogyan 

érzel, és ez olyan szeretetet hoz létre, amelyben érzelmek vannak. 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el 1Jn 5,3.versét. Isten megmutatta a szeretetét az Ő ________________ által. 

 

2. Olvasd el Róm 13,9–10 versét. Magyarázd meg, hogyan mutatják meg a parancsolatok 

ezekben a versekben a szeretetet.  

 

 

3. Olvasd el Róm 12,19–21 versét. Hogyan szeressük ellenségeinket, még ha nem érzünk úgy 

irántuk?  

 

4. Olvasd el Tit 2,4 versét. Mit mutat nekünk ez a szakasz a szeretetről?  

 

 

5. Olvasd el 1Kor 13,4–8 versét. Írd le a szeretet alapelveit részletesen. 

. 
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6. Olvasd el 1Jn 3,18 versét. Hogyan gyakoroljuk a szeretetet? 

 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

1Jn 5,3 – „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai 

pedig nem nehezek.” 

 

Róm 13,9–10 – „[9] Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más 

parancsolatot ez az ige foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” [10] A szeretet 

nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.” 

 

Róm 12,19–21 – „[19] Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az 

ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr. [20] 

Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat 

gyűjtesz a fejére.” [21] Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. 

 

Tit 2,4 – „neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és 

gyermekeiket,” 

 

1Kor 13,4–8 – „[4] A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem 

kérkedik, nem fuvalkodik fel. [5] Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem 

gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. [6] Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 

igazsággal. [7] Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. [8] A szeretet soha 

el nem múlik.” 

 

1Jn 3,18 – „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 

valóságosan.” 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el 1Jn 5,3 versét. Isten megmutatta a szeretetét az Ő parancsolatai által. 

 

2. Olvasd el Róm 13,9–10 versét. Magyarázd meg, hogyan mutatják meg a parancsolatok 

ezekben a versekben a szeretetet. A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal: Minden 

parancsolat szeretetet mutat azzal, hogy megmondja, hogyan válaszoljunk 

felebarátunknak. 

 

3. Olvasd el Róm 12,19–21 versét. Hogyan szeressük ellenségeinket, még ha nem érzünk úgy 

irántuk? Ha ellenségünk éhes, adjunk neki enni; ha szomjas, adjunk neki inni; kereshetjük 

a javát és a hasznát másoknak, függetlenül attól, hogy hogyan érzünk. 

 

4. Olvasd el Tit 2,4 versét. Mit mutat nekünk ez a szakasz a szeretetről? A szeretet tanítható. 

Nem csupán egy érzés. 
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5. Olvasd el 1Kor 13,4–8 versét. Írd le a szeretet alapelveit részletesen. „A szeretet türelmes, 

jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem 

viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a 

rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent 

hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” 

 

6. Olvasd el 1Jn 3,18 versét. Hogyan gyakoroljuk a szeretetet? Ne csak szavainkkal 

szeressünk, hanem cselekedeteinkkel is. 

 



Második szint 13. Lecke 

 

ISTEN SZERINT VALÓ SZERETET (2. Rész) 
Írta: Don Krow 

 

 

Az „Isten szerint való szeretet” c. lecke első részében arról a román házaspárról beszéltem, 

akikkel a parkban találkoztam. Szeretnék egy kicsit többet mondani arról, hogy mi történt, de 

előbb át akarok tekinteni néhány dolgot, amit Isten szeretetéről mondtunk. Jézus Krisztus volt 

a szeretet legnagyobb kifejeződése, mely valaha megjelent a föld színén, noha amennyire a 

bibliai feljegyzésekből tudjuk, soha nem mondta ki azt a szót, hogy „szeretlek”. Nem 

megdöbbentő ez? A szeretet leghatalmasabb kifejeződése soha nem mondta azt, hogy 

„szeretlek”. Tudod, miért nem? Mert a szeretet több, mint egy szó; cselekedet. Tegyük fel, hogy 

azt mondom a feleségemnek, „szeretlek”, aztán elmegyek, és házasságtörést követek el. A 

szavamnak fog hinni, vagy a cselekedetemnek? A tetteim szerint fog hinni, mivel a szeretet 95 

százaléka nem szavakban fejeződik ki. Nem abban áll, amit mondasz; abban, amit teszel. 

 

Az 1Jn 3,18 versében azt olvassuk: „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, 

hanem cselekedettel és valóságosan.” A szeretet egy cselekvő szó. A Mt 25,35–36 versében 

Jézus azonnali cselekedetekkel jellemzi a szeretet, amikor azt mondja: „Éhes voltam, és ennem 

adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, 

és ápoltatok.” Majd a 40. versben azt mondja: „Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is 

a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Láthatod, hogy a szeretet cselekedet; olyasmi, 

amit teszel. A Zsid. 6,10. versében az áll: „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék 

a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a 

szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok.” A Mt 22 fejezetében, amikor megkérdezték 

Jézustól, melyik a legnagyobb parancsolat, azt felelte, hogy szeretni Istent, és szeretni a 

felebarátunkat. Ez a két parancsolat valójában egy, ha helyesen értelmezzük. Amikor szeretet 

mutatunk a legkisebbek felé, Jézus azt mondta, valójában felé mutatjuk ki a szeretetünket. A 

Biblia azt tanítja, hogy van egy csodálatos lehetőségünk arra, hogy gyakorlati módon szeressük 

Jézust, ez pedig az, ha szeretünk másokat. 

 

Legutóbbi leckénkben beszéltem a románokról, akikkel a parkban találkoztam. Az életük 

megváltozott, mert az ő javukat és hasznukat kerestem, függetlenül attól, hogyan érzek. Más 

bőrszínű és más nemzetiségű emberek voltak, de tudtam, hogy Isten szeretete fejeződik ki, 

amikor mások javát és hasznát keressük, ahogy Jézus tette. Jézusnak nem volt kedve a keresztre 

menni. Azt mondta: Atyám, ha van valami más út, legyen úgy, de ne az én akaratom legyen 

meg, hanem a Tiéd.” Jézus a mi javunkat és hasznunkat kereste, függetlenül attól, hogyan érzett.  

 

Egy napon felhívtak a románok. Sírtak. Már hét és fél éve éltek az Egyesült Államokban. 

Ekkor Kansasban laktak, és dolgoztak. Azt mondták: „Határozat jött a politikai menekült 

státuszi kérvényünkre. Harminc napot adtak, hogy fellebbezzünk, azután kiutasítanak az 

országból.” Az embereknek általában 2-5 százalék esélyük van arra, hogy politikai 

menedékjogot kapjanak az országunkban. A románok ügyvédhez fordultak, de ő alapjában véve 

azt mondta, nincs esélyük. Felajánlottam nekik, hogy imádkozom értük, és megpróbálok 

segíteni. De hogy hogyan, azt nem tudtam. Úgy gondoltam, nagy igazságtalanság őket 

visszaküldeni a hazájukba – már csak azért is, mert a gyermekeik alig tudtak románul. 

 

Az egyik barátom felhívta a mi colorádói képviselőnket, aki azt javasolta, vegyük fel a 

kapcsolatot Sam Brownback szenátorral Kansasban, mivel a románok akkor Kansasban laktak. 
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Ez nagyszerűen alakult, mivel volt egy Kim nevű barátom, aki Brownback szenátornak 

dolgozott. Felvettem Kimmel a kapcsolatot, neki pedig volt négy embere Washingtonban, akik 

ráálltak erre az ügyre. A Kansasban lévő Sublette-i közösség a románok oldalára állt, és aláírást 

gyűjtöttek, hogy a románok itt maradhassanak. „Rendes emberek, fizetik az adót, keményen 

dolgoznak. Azt akarjuk, hogy maradjanak.” Egy teljes oldalnyi újságcikk foglalkozott azzal, mi 

történt. Ez csoda volt, és mert akadtak olyan magas rangú tisztviselők a kormányban, akik 

megértették, mi folyik, a románok kaptak egy levelet, melyben a határozatot visszavonták, és 

maradhattak az Egyesült Államokban. 

Elutaztam a kansasi Sublette-be. A barátaim nem tudták, hogy jövök, és amikor odaértem, 

éppen telefonáltak Browback szenátornak, hogy megköszönjék a segítségét a politikai menekült 

státuszuk ügyében. Ő nem lehetett ott személyesen, mert éppen akkor volt Clinton elnök 

bírósági tárgyalásának utolsó napja, de az ABC és az NBC híradók kamerái ott voltak. Amint 

letették a telefont, odaszaladtak hozzám, és megöleltek. A kamera egyenesen rám fordult. Azt 

kérdezték: „Ki ön, és honnan ismeri ezeket az embereket?” Elmondtam a híradósoknak az egész 

történetet, hogy hogyan találkoztam velük, hogyan kerestem az ő javukat és hasznukat Istenért, 

és azért, amit Jézus mondott a Mt 7,12 versében. 

Azután átmentünk egy tornaterembe, ahol vörös, fehér és kék léggömbök voltak mindenhol, 

és hazafias dalokat énekeltek. Amikor a barátaim beléptek, mindenki éljenezte őket, ők pedig 

könnyeztek. A város polgármestere azt mondta: „A mai nap, február 12. lesz a Jucan Család 

Napja, ezeknek a románoknak a tiszteletére.” Elővettek egy amerikai zászlót, amelyet a 

szenátor küldött Washingtonból a parlamentből tiszteletük jeléül, és átadták a románoknak. 

Ugyancsak átadtak nekik papírokat, és azt mondták, törvényesen maradhatnak – alapvetően 

életük végéig. Mindannyian bizonyságot tettek, majd megkértek, hogy imádkozzam értük. Azt 

feleltem: „Van Valaki, akinek ma még nem adtunk elégszer hálát: a Mindenható Istennek. Egy 

Colorado Springs-i parkban hét és fél évvel ezelőtt kértem Istent, hadd terjesszem ki a szeretetét 

valakire azon a napon. Ezekhez a román emberekhez vezetett.”  Akkor újra elmondtam a 

történetet, és hozzátettem: „Isten segíteni akar nektek – üdvözlünk benneteket az Egyesült 

Államokban.” 

Ahogy az egész végbement, csoda volt. Ismertem a megfelelő embert a megfelelő helyen, 

a megfelelő időben. Egy évvel korábban Kim barátom szervezett egy találkozót Brownback 

szenátorral, aki az Andrew Wommack Ministriesnél keresett fel engem. Kim azt mondta neki: 

„Találkoznod kell Don Krow-val.” Nem tudtam miért, és meglehetősen kényelmetlenül 

éreztem magam. Semmit sem tudtam arról, hogy Isten elkészíti a dolgokat ahhoz, hogy segítsen 

azon a családon, akinek kijelentette Magát és szeretetét, egyszerűen Jézus parancsa nyomán, 

hogy amit akarunk másoktól, hogy velünk cselekedjenek, tegyük mi is azt velük. Olyan csoda 

volt ez, amit sosem felejtenek el, és ma is azt fogják neked mondani: „Ez Isten műve.” Anka, a 

román hölgy azt mondta: „A hitem ingadozott, de Isten hűséges, és megengedte, hogy az 

Egyesült Államokban maradjunk.” 

Rengeteg ember van ma, akik szeretetért kiáltanak. Az egyetlen mód, hogy megkapják, ha 

Te és én meghozzuk a döntést, hogy megértjük a szeretet alapelvét Isten Igéjéből. A szeretet 

jóságos, a szeretet mások javát keresi – ahogy Jézus a mi javunkat kereste, amikor vállalta a 

keresztet. Isten áldjon meg ma, miközben több ismeretet szerzel azokról az alapelvekről, 

melyek megmutatják, mit jelent igazán Isten szeretetével szeretni. 
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Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Mt 7,12 versét. Saját szavaiddal mondd el, mi az aranyszabály. 

 

 

2. Olvasd el Mt 7,12 versét. Miközben megpróbálják felfedezni a szeretetet, sokan 

megpróbálják megtalálni a megfelelő embert. Kell próbálkoznod a megfelelő személy 

megtalálásával, vagy neked kell a megfelelő személlyé válnod? 

 

 

 

3. Olvasd el 1Jn 5,3 versét. A szeretet egy érzés, vagy valami, amit megteszel? 

 

 

 

4. Olvasd el 1Jn 3,18 versét. Ha azt mondod a házastársadnak, „szeretlek”, de házasságtörést 

követsz el vele szemben, a szavadnak fog hinni, vagy a cselekedetednek? 

 

 

5. Olvasd el Róm 5,6–8 versét. Gondolod, hogy Jézusnak volt kedve meghalni? 

 

 

6. Olvasd el Gal 5,22 versét. Szerethetünk-e igazán Isten nélkül, ha nem Ő az életünk 

középpontja?  

 

7. Olvasd el 1Jn 4,8 versét. Azért van szükségünk Isten segítségére az igazi szeretethez mások 

iránt, mert Ő az Egyetlen, Aki  

 

8. Olvasd el az 1Kor 13,5 versét. Válaszd ki az alább felsorolt szavak közül, melyik nem 

jellemző a szeretetre: Bántó, önző, megbocsátatlan. 

 

9. Olvasd el 1Kor 13,8 versét. Mi az egyetlen dolog, amit ebből az életből magaddal viszel a 

másik életbe, vagy a síron túlra? 

 

10. Olvasd el a Péld 10,12 versét. Az 1Kor 13,5 versében az áll (New Living Translation): „A 

szeretet nem jegyzi fel azt, ami rossz volt”. Mennyi bűnt fedez el a szeretet? 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó Igeversek 

 

 

Mt 7,12 – „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 

cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” 

 

1Jn 5,3 – „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai 

pedig nem nehezek.” 

 

1Jn 3,18 – „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 

valóságosan.” 
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Róm 5,6–8 – „[6] Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus 

értünk, istentelenekért.[7] Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán 

még vállalja valaki a halált. [8] Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy 

Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. 

 

Gal 5,22 – „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 

hűség,” 

 

1Jn 4,8 – „aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.” 

 

1Kor 13,5 – „Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 

rója fel a rosszat.” 

 

1Kor 13,8  – „A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen 

nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.” 

 

Péld 10,12 – „A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.” (Károli). 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Mt 7,12 versét. Saját szavaiddal mondd el, mi az aranyszabály. Azt kell tenni 

másokkal, amit akarsz, hogy valaki tegyen veled. 

 

2. Olvasd el Mt 7,12 versét. Miközben megpróbálják felfedezni a szeretetet, sokan 

megpróbálják megtalálni a megfelelő embert. Kell-e próbálkoznod a megfelelő személy 

megtalálásával, vagy neked kell a megfelelő személlyé válnod? A megfelelő személlyé kell 

válni. 

 

3. Olvasd el 1Jn 5,3 versét. A szeretet egy érzés, vagy valami, amit megteszel? Valami, amit 

megteszünk, Isten alapelvei (parancsolatai) szerint járva. 

 

4. Olvasd el 1Jn 3,18 versét. Ha azt mondod a házastársadnak, „szeretlek”, de házasságtörést 

követsz el vele szemben, a szavadnak fog hinni, vagy a cselekedetednek? A cselekedetnek. A 

cselekedetek hangosabban beszélnek, mint a szavak. 

 

5. Olvasd el Róm 5,6–8 versét. Gondolod, hogy Jézusnak volt kedve meghalni? Nem, de mégis 

a mi javunkat és hasznunkat kereste, függetlenül attól, hogyan érzett. 

 

6. Olvasd el Gal 5,22 versét. Szerethetünk-e igazán Isten nélkül, ha nem Ő az életünk 

középpontja? Nem. 

 

7. Olvasd el 1Jn 4,8 versét. Azért van szükségünk Isten segítségére az igazi szeretethez mások 

iránt, mert Ő az Egyetlen, Aki a szeretet. 

 

8. Olvasd el az 1Kor 13,5 versét. Válaszd ki az alább felsorolt szavak közül, melyik nem 

jellemző a szeretetre: Bántó, önző, megbocsátatlan. Ezek közül a szavak közül egyik sem 

jellemző a szeretetre. 
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9. Olvasd el 1Kor 13,8 versét. Mi az egyetlen dolog, amit ebből az életből magaddal viszel a 

másik életbe, vagy a síron túlra? A szeretet. Ez az, ami soha nem múlik el. 

 

10. Olvasd el a Péld 10,12 versét. Az 1Kor 13,5 versében az áll (New Living Translation): „A 

szeretet nem jegyzi fel azt, ami rossz volt”. Mennyi vétket fedez el a szeretet? Minden vétket.  

 



Második szint 14. Lecke 

 

ANYAGIAK (1. Rész) 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

Ma arról szeretnék beszélni, miképpen akarja Jézus, hogy anyagi jólétben élj. Ez olyan 

téma, ami mindenkinek fontos. Pénz kell az élethez, a szükségletek betöltéséhez, és ahhoz, hogy 

áldássá legyünk mások számára. Isten nem hagy magunkra ezen a területen, és nem mondja azt: 

„Engem a szellemi életed érdekel, nem törődöm az anyagi dolgaiddal… azzal te foglalkozzál.” 

Nem, Ő minden tekintetben szeret minket – szellemünket, lelkünket és testünket –, és 

gondoskodik rólunk. A legtöbb ember elismeri, hogy bizonyos fokú anyagi jólét szükséges, de 

a vallás alapvetően ellentétes álláspontot képvisel az anyagi bővölködéssel szemben. 

 

Isten Igéje szót emel a kapzsiság ellen különböző módokon, de azt is világossá teszi, hogy 

az anyagiak az áldás körébe tartoznak. A 3Jn 2. versében János apostol azt írta: „Szeretett 

testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen 

jó dolga van a lelkednek.” Micsoda erőteljes kifejezés az, hogy „mindenben”!  Beszél az 

egészségről, érzelmekről, kapcsolatokról és az anyagiakról. Isten azt akarja, hogy sikeres légy 

szellemi, lelki és testi téren. Ez az Ő akarata a számodra. 

 

Sok vallásos ember voltaképpen azt mondja: Isten azt akarja, hogy szegény légy, mert 

szegénynek lenni kegyes dolog, és minél szegényebb vagy, annál kegyesebb vagy. Én abban a 

felfogásban nevelkedtem, hogy egy prédikátor ne nagyon bővölködjön, és hogy a keresztény 

olyan ember, aki anyagi javak nélkül él. Ezt biztos, hogy nem lehet alátámasztani a Bibliából. 

Ábrahám a korának leggazdagabb embere volt, annyira, hogy a királyok kérték, távozzon a 

földjükről, mert a vagyona már kihatott az országuk gazdaságára. Ugyanez volt igaz Izsák és 

Jákob esetében is. József olyan ember volt, aki nagy jólétre, és rendkívüli vagyonra tett szert. 

Dávid az Úrnak adott saját személyes kincstárából több mint két és fél milliárd dollár értékű 

aranyat és ezüstöt a templom építésére. Salamon, Dávid fia volt a leggazdagabb ember, aki 

valaha élt a földön. Ha megvizsgálod a Bibliában, azok az emberek, akik igazán szolgálták 

Istent, áldottak voltak anyagiakban. 

 

Vannak példák olyanokra is, akik küzdöttek és nélkülöztek. Pál azt mondta a Fil 4,13 

versében, hogy mindenre van ereje a Krisztusban, és hogy megtanult elégedettnek lenni minden 

helyzetben, amibe került. Azt írta, tudja, mit jelent szűkölködni, és tudja mit jelent bővölködni. 

Voltak időszakok, amikor Isten szolgái szegénységen és nehézségeken mentek keresztül, de 

sehol sem találod a Bibliában, hogy minél szegényebb vagy, annál kegyesebb vagy. Ez nem 

igaz, és ha kimész az utcára, láthatod a cáfolatát. Tehát igen, az igaz, hogy a kapzsiság rossz. 

Az 1Tim 6,10 verse kijelenti: „minden rossznak gyökere a pénz szerelme”. Néhányan 

rámutatnak erre, és azt állítják, hogy a pénz minden rossznak a gyökere, de ez a vers azt mondja, 

hogy a pénz szerelme minden rossznak a gyökere. Vannak, akik szeretik a pénzt, és nincs egy 

fillérjük sem; másoknak nagy vagyonuk van, de nem szeretik. Csak egyszerűen felhasználják. 

 

Az 5Móz 8,18 verse rámutat, mi az igazi célja az anyagi jólétnek. Az Úr Izrael fiaihoz szól, 

akik készültek belépni az Ígéret Földjére, ahol jólét és vagyonosodás várt rájuk oly mértékben, 

ahogy még soha azelőtt. Az Úr azt mondta nekik: „Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR 

ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett 

atyáidnak.” Ennek az igeversnek az alapján a vagyon célja nem a dolgokban való bővölködés 

saját önző céljainkra, hanem az Istennel való szövetség fenntartása itt a földön. Más szavakkal 
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Isten meg fog áldani, hogy te viszonzásul áldás lehess. Az 1Móz 12,2 versében az Úr így szólt 

Ábrahámhoz: „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” 

Mielőtt áldás lehetnél bárki más számára, neked magadnak is áldottnak kell lenned. 

 

Szükséged van bizonyos dolgokra, és vannak bizonyos szükségleteid, melyeket Isten be 

akar tölteni, de ez túlhalad az önző célon. Isten sikeressé akar tenni anyagiakban, hogy rajtad 

keresztül hozzájuthasson a pénzéhez, és így te áldás lehess. A 2Kor 9,8 versében az áll: „Az 

Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt 

mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” 

Ebből megtudjuk, miért tesz téged Isten anyagilag sikeressé – hogy bőségben élj minden jó 

cselekedetre. Ez valójában olyan, mint a gazdagság bibliai meghatározása. Mi a gazdagság? 

Egy szép otthon, egy szép autó, jó ruhák és ételek az asztalon? A fenti igevers alapján azt jelenti, 

elég anyagiakkal rendelkezel ahhoz, hogy minden szükségleted kielégítsd, és bőségben élj 

minden jó cselekedetre. Ha képtelen vagy adni olyan dolgokra, melyekről úgy érzed, Isten 

megérintette a szívedet, ha szeretnél áldás lenni valaki számára, de képtelen vagy rá, akkor nem 

leszel sikeres az anyagiakban a Biblia szerint. Isten azt mondja, megáld téged addig a mértékig, 

ahol betölti minden szükségletedet, és képes leszel bővölködni minden jócselekedetre. 

 

Az igazi bibliai gazdagság nem csak a te szükségleteidet tölti be, hanem áldás lehetsz mások 

számára. Az olyan ember, aki csak magára gondol, tulajdonképpen önző. Ha valaki azt mondja: 

„Hiszem, hogy Isten még többet ad”, mások úgy vélhetik, hogy az a személy kapzsi vagy önző, 

de ez az indítéktól függ. Ha többet kérsz Istentől, hogy nagyobb házat, vagy jobb autót vegyél, 

ez nem a helyes bibliai hozzáállás. De ha azért vársz többet Istentől, mert tovább akarsz lépni 

saját szükségleteiden, és áldás akarsz lenni mások számára, ez az a hozzáállás, amit Isten elvár. 

Azt akarja, hogy jólétben élj. Ez az Ő akarata a számodra. 

 

A Mt 6. fejezetében vannak felsorolva azok a dolgok, amelyekre szükségünk van, majd az 

Ige kijelenti, hogy először Isten országát keressük, és az Ő igazságát, és mindezek a dolgok 

megadatnak nékünk. Ha Istent az első helyre teszed, Ő minden másról gondoskodik a számodra. 

Minden szükségleted betölti, és áldás leszel mások számára. Isten azt akarja, hogy jólétben élj, 

de ez valójában a te indítékaidtól és a cselekedeteidtől függ ezen a téren. 

 

Imádkozom, hogy szolgáljon ez buzdításul neked, és holnaptól kezdd hinni, hogy Isten a 

legjobbat akarja, ami a számodra az anyagi jólét. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el 2Kor 8,7–8 versét. Amikor adsz másoknak szükség idején, ez mód arra, hogy mit 

bizonyíts? 

 

2. Olvasd el 2Kor 8,13–14 versét. Amikor mindnyájan összegyűlünk, hogy adakozzunk, Isten 

mit vár tőlünk?  

 

3. Olvasd el 2Kor 8,13–14 versét. Hogyan lesz betöltve mindenki szükséglete? 

 

4. Olvasd el Ef 4,28 versét. Aki eddig tolvaj volt, ne lopjon, hanem kezdjen dolgozni, és keresse 

meg a megélhetésére valót. Mit mond még az Ef 4,28, mit kell tennie? 
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5. Olvasd el 1Móz 13,2 és 12,2 versét. Isten gazdagságot bízott Ábrahámra, mert Ábrahám nem 

csak magára gondolt, hanem ______________ volt mások számára. 

 

6. Olvasd el 1Tim 6,17–18 versét. Mely három dolgot kell tennie a gazdagnak a pénzével? 

 

 

7. Megbízhat-e téged Isten anyagi javakkal?  

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

2Kor 8,7–8 – „[7] Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és 

minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is 

legyetek bőkezűek. [8] „Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által 

a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.” 

 

2Kor 8,13–14 – „[13] Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen 

nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően. [14] a mostani időben a ti 

fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, 

hogy így egyenlőség legyen;” 

 

Ef 4,28 – „Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával 

szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.” 

 

1Móz 13,2 – „Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya.” 

 

1Móz 12,2 – „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” 

 

1Tim 6,17–18 – „[17] Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne 

legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki 

megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. [18] A gazdagok tegyenek jót, legyenek 

gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal,” 

 

 

Megoldás 

 

 

1. Olvasd el 2Kor 8,7–8 versét. Amikor adsz másoknak szükség idején, ez mód arra, hogy mit 

bizonyíts? Hogy a szereteted valódi. 

 

2. Olvasd el 2Kor 8,13–14 versét. Amikor mindnyájan összegyűlünk, hogy adakozzunk, Isten 

mit vár tőlünk? Egyenlőséget, hogy mindenki annyit adjon, amennyit tud. 

 

3. Olvasd el 2Kor 8,13–14 versét. Hogyan lesz betöltve mindenki szükséglete? Úgy, hogy 

annyit adsz, amennyit tudsz, és amikor tudsz. 
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4. Olvasd el Ef 4,28 versét. Aki eddig tolvaj volt, ne lopjon, hanem kezdjen dolgozni, és keresse 

meg a megélhetésére valót. Mit mond még az Ef 4,28, mit kell tennie? Adjon a szegényeknek 

és azoknak, akik szűkölködnek. 

 

5. Olvasd el 1Móz 13,2 és 12,2 versét. Isten gazdagságot bízott Ábrahámra, mert Ábrahám nem 

csak magára gondolt, hanem áldás volt mások számára. 

 

6. Olvasd el 1Tim 6,17–18 versét. Mely három dolgot kell tennie a gazdagnak a pénzével? 

Tegyenek jót, adakozzanak szívesen a szükségben levőknek, javaikat, amit Isten adott 

nekik, osszák meg másokkal. 

 

7. Megbízhat-e téged Isten anyagi javakkal?  



Második szint 15. Lecke 

 

ANYAGIAK (2. Rész) 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

Ma szeretnék még beszélni az anyagiakról. Az előző leckében elmagyaráztam, hogy Isten 

akarata számodra az anyagi jólét. Most megadom néhány nyitját annak, hogyan működik ez. A 

Lk 6,38 így szól: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel 

adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” 

Számos alapelv vonatkozik ide, de nem beszélhetsz gazdagságról anélkül, hogy az adakozásról 

beszélnél. 

 

Amikor anyagi gazdagságról beszélünk, sokan azt mondják: „Rendben van, tehát Isten 

gazdagságot akar adni nekem, de nem vagyok gazdag, én nem tudok miből adni.” Nézd meg a 

Bibliában azt a részt, ahol Jézus az özvegyasszonyról beszél, aki az utolsó két fillérjét ajánlotta 

fel adakozásba. Jézus figyelte a gazdagokat, amint nagy összegeket adakoztak, ám egyszer csak 

magához hívta a tanítványait, és azt mondta nekik: ez az özvegy többet adott mindenkinél. Úgy 

folytatta, azért, mert ő a szegénységéből adott. Isten nem nézi az ajándékod pénzbeli értékét, 

hanem inkább azt, hogy hányadrészét teszi ki annak, amennyit adhatsz. Amikor valaki azt 

mondja: „Nincs mit adnom”, nem mond igazat. Ha mást nem, egy ruhadarabot biztos tudsz 

adni. Mindenkinek van valamije, amit odaadhat, tehát hárítsd el magadtól azt a kifogást, hogy 

nincs mit adnod. Valójában, amikor úgy tűnik, alig van valamid, az adakozásod nagyobb 

százalékot teszi ki, mint bármikor. Az a személy, akinek tíz dollárja van, és ötöt ad belőle, 

sokkal nagyobb ajándékot adott, mint aki millió dollárt ad, és milliárdjai maradnak. Isten így 

állította ezt fel, tehát minden egyes ember tud adni. 

 

Miért buzdít minket Isten arra, hogy adjunk? Sok dolgot lehetne felsorolni, de a 

legfontosabb, hogy Isten azt akarja, az életed minden területén bízz Benne. Ha nem lenne Isten, 

és az Ő Igéje nem volna igaz, amikor azt mondja „Adjatok és néktek is adatik”, hogy végy ki 

egy részt abból, amid van, és add oda, akkor ez a legbutább dolog, amit csak tehetsz. Ahelyett, 

hogy a szükségleteid betöltésére törekednél, valójában inkább távolodnál ettől, ha Isten nem 

ígérte volna meg számodra az áldást. Hitre van szükség ahhoz, hogy képesek legyünk adni 

olyan módon, ahogy Isten mondja, és ez az oka, amiért Isten adakozásra buzdít. 

 

A Lk 16. fejezetében van egy példázat egy sáfárról, aki becsapja a gazdáját, és végül ezt a 

következtetést olvassuk: Jézus azt mondja, ha nem vagytok hűségesek a hamis mammonon (a 

pénzről beszél), ki bízná rátok az igazi kincseket? Ha nem hiszel Istennek a kisebb dolgokban, 

köztük a pénz dolgában, hogyan kapod meg a fontosabb dolgokat, mint például a szellemi 

kincseket? Az olyan igeversek, mint ez, a pénzt a sáfárság alacsony szintjére helyezik. Ha nem 

tudsz bízni Istenben az anyagi dolgokat tekintve, hogyan tudsz bízni Benne az örökkévaló 

sorsod tekintetében? Hogyan tudod igazán elhinni, hogy Jézus megbocsátotta a bűneidet, és 

hogy az örökkévalóságot a mennyben fogod tölteni? Összehasonlításban a szellemi dolgok, 

melyek tekintetében hiszünk az Úrban sokkal jelentősebb dolgok, mint a pénz. A pénz csekély 

dolog, de ez az alsó szint, ahol el kell kezdenünk bízni Istenben. A Péld 11,24 kijelenti, hogy 

van, aki többet ad, mint amennyi látszólag szükséges, és mégis gyarapszik, mások fukarkodnak 

azzal, amijük van, és mégis szegények.  

 

Ha először Isten országát és az Ő igazságát keresed, akkor Ő mindezeket megadja neked. 

Ha azt mondod, szeretnéd, ha Isten segítene neked az anyagi dolgokban, és imádkozol a 
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segítségéért – de nem keresed először Isten országát, és nem teszed meg a hit lépéseit az 

anyagiak terén való bizalom felé, és nem adakozol – akkor valójában nem bízol Istenben. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz  

 

 

1. Olvasd el Jn 3,16 versét. Mi indítja Istent arra, hogy adjon?  

 

2. Olvasd el 1Kor 13,3 versét. Mi legyen az adakozásunk indítéka?  

 

 

3. Olvasd el Jak 2,15–16 versét. Magyarázd meg ennek az igeszakasznak a jelentését. 

 

 

4. Olvasd el Lk 6,38 versét. Mit mond ez a vers neked? 

 

 

5. Olvasd el Ef 1,7 versét. Isten ad az Ő gazdagságából vagy a gazdagsága szerint? Magyarázd 

meg a különbséget. 

 

 

6. Olvasd el Péld 19,17 versét. Amikor adsz a szegényeknek, mit teszel?  

Vissza fogja neked fizetni Isten?  

 

7. Olvasd el Zsolt 41,1–3 versét. Nevezz meg öt dolgot, amit Isten tesz azokkal, akik adakoznak 

a szegényeknek. 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Jn 3,16 – „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

 

1Kor 13,3 – „És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet 

pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.” 

 

Jak 2,15–16 – „[15] Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a 

mindennapi kenyere, [16] valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, 

melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit 

használ az? 

 

Lk 6,38 – „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak 

öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” 

 

Ef 1,7 – „Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme 

gazdagságából,” 
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Péld 19,17 – „Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti 

jótéteményét.” 

 

Zsolt 41,2–4 – „[2] Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az 

ÚR. [3] Az ÚR megőrzi, és életben tartja, boldog lesz a földön; nem engedi át ellenségei 

dühének. [4] Az ÚR enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik.” 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Jn 3,16 versét. Mi indítja Istent arra, hogy adjon? A szeretete. 

 

2. Olvasd el 1Kor 13,3 versét. Mi legyen az adakozásunk indítéka? A szeretet; azaz mások 

javának és hasznának a keresése, függetlenül attól, hogyan érzünk. (Mt 7,12) 

 

3. Olvasd el Jak 2,15–16 versét. Magyarázd meg ennek az igeszakasznak a jelentését. A 

szeretet kilencvenöt százaléka nem szóban nyilvánul meg. Nem abban áll, mit mondunk, 

hanem hogy mit teszünk. 

 

4. Olvasd el Lk 6,38 versét. Mit mond ez a vers neked? Amilyen mértékkel adakozunk (kicsi 

vagy nagy), ugyanazzal a mértékkel kapunk mi is viszonzásul. 

 

5. Olvasd el Ef 1,7 versét. Isten ad az Ő gazdagságából vagy a gazdagsága szerint? Magyarázd 

meg a különbséget. Az Ő gazdagsága szerint. Isten mindent odaadott, hogy megváltson 

minket, az Ő egyszülött Fiát. 

 

6. Olvasd el Péld 19,17 versét. Amikor adsz a szegényeknek, mit teszel? Kölcsönad az Úrnak. 

Vissza fogja neked fizetni Isten? Igen. 

 

7. Olvasd el Zsolt 41,1–3 versét. Nevezz meg öt dolgot, amit Isten tesz azokkal, akik adakoznak 

a szegényeknek. Megmenti őket a bajban. Megvédi őket. Gazdagságot ad nekik. Megmenti 

őket ellenségeiktől. Meggyógyítja őket; azaz ápolja őket, amíg visszanyerik az 

egészségüket. 
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Második szint 16. Lecke 

 

MIT KELL TENNI, HA ÚGY TŰNIK, HOGY AZ IMÁNK 

MEGVÁLASZOLATLAN MARADT? 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

 

Ma arról szeretnék beszélni, mit kell tenni akkor, amikor úgy tűnik, hogy az imánk 

megválaszolatlan maradt, és hangsúlyozni szeretném azt a kifejezést, hogy „úgy tűnik”. Az 

igazság az, hogy Isten mindig, mindig válaszol bármilyen imára, amit elmondunk az Ő Igéje 

szerint hitben. Az 1Jn 5,14–15 versében az áll: „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, 

hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit 

kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” Ez telve van 

bizalommal. Isten mindig megválaszolja az imádságot, de nem mindig látszik, hogy 

megválaszolta. A Mt 7,7–8 versében az áll: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, 

zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek 

megnyittatik.” Ezek a versek azt mondják, hogy Isten megválaszolja az imát. Mégis 

mindegyikünk gondolhatja azt életünk egyes időszakaiban, amikor kérünk valamit, – amiről 

úgy gondoljuk helyes dolog, nem teljesen önző, vagy nem esik kívül Isten akaratán –, hogy 

nem kaptunk választ.  

 

Isten Igéje arra buzdít, hogy kérjünk, és megadatik nékünk; de azt tapasztaljuk, hogy 

kértünk, és nem kaptuk meg. Melyik az igaz? A válasz meglepő lehet, de az igazság az, hogy 

valószínűleg mindkét eset igaz. A legtöbb ember azt gondolja: Várjunk egy kicsit! Isten Igéje 

azt állítja, hogy Isten megválaszolja az imát, és én nem látom, hogy ez megtörténik. A Jn 4,24 

versében azt olvassuk: „Az Isten Lélek [Szellem], és akik imádják őt, azoknak lélekben 

[Szellemben] és igazságban kell imádniuk.” (zárójel a ford.-tól.) Isten szellemi téren működik, 

amikor megválaszolja az imákat, de a mi részünkről hitre van szükség ahhoz, hogy ez láthatóvá 

váljék. A hit az, amely átemeli a dolgokat a szellemi világból a fizikai világba. Ez alapvetően 

az, amit a Zsid 11,1 versében olvasunk: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a 

nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” Nem azt mondja, hogy a hit a nem létező 

dolgokról való meggyőződés. Ezek igenis léteznek, de nem láthatóak, fizikai világ, de a 

láthatatlan, szellemi birodalomban. A hit átnyúl a szellemi világba, és behúzza ezeket a 

dolgokat a fizikai világba. 

 

Olyan ez, mint a rádiójel. A rádió és a televízió állomások folyamatosan közvetítenek. 

Tartózkodhatsz egy olyan helyiségben, ahol sem nem látod, sem nem hallod a jeleket, de ez 

nem jelenti azt, hogy nincsenek ott. Be kell kapcsolnod a rádiót, rá kell hangolnod arra az adóra, 

amit hallgatni akarsz. Akkor a rádió fogja azokat a jeleket abból a közegből, amit te nem 

érzékeltél, és lejátssza abban a közegben, ahol hallhatod őket emberi füllel. Isten hasonló 

módon válaszol az imádságokra: megad dolgokat a szellemi közegben, és hit által te 

átnyúlhatsz, és behozhatod őket a fizikai világba. A fizikai és a szellemi világ párhuzamosan 

létezik egymás mellett. Isten cselekszik, és válaszol az imádra, de sosem fogod látni a 

megnyilvánulását a fizikai világban, hacsak a hited nem képez hidat a láthatatlan szellemi, és a 

fizikai világ között, amelyben élünk. 

 

Dániel, Isten egyik embere például imádkozott, és kérte Istent, hogy adjon neki kijelentést. 

Helyszűke miatt most összefoglalom a történetet. Az Úr küldött egy angyalt, Gabrielt, hogy 
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jelenjen meg Dánielnek a válasszal az imádságára. A Dán 9,22–23 versében azt olvassuk: 

„Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám: Dániel, azért jöttem ide, hogy megértésre 

tanítsalak. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy 

elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy Isten előtt. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a 

látványt!” Íme a lényeg: Gábriel azt mondta, hogy már Dániel imájának kezdetén kiadta Isten 

a parancsot, hogy vigyék meg a választ Dánielnek. Ha elolvasod, mennyi ideig tartott, míg 

eljutott hozzá a válasz, kb. három percet számolsz. Három perc késési idő van Isten parancsa 

és a fizikai megnyilatkozás között. 

 

Feltételezhetnénk, hogy ha Isten igazán Isten, és valamit tenni akar, akkor az egy 

csettintésre végbemegy; de ez nem így van. Ebben az esetben Isten kiadta a parancsot, és kb. 

három percre volt szüksége Gábrielnek, hogy áthidalja a távolságot. Nem tudom ennek az okait, 

és valójában nem is lényegesek. Arra próbálok rámutatni, hogy attól az időtől, melytől Isten 

kiadta a parancsot, kb. három percnyi késedelmi idő telt el, mire megjelent. Ha most ez volna 

a leghosszabb idő, ameddig hinnünk kéne egy imára érkezett válaszig, többségünk ki tudna 

tartani, de ez nincs mindig így. 

 

A Dániel könyve 10. fejezetében ugyanaz az ember egy másik imát mond, és ezúttal három 

hétbe telik, mire megérkezik a válasz. Sokan, akik ezt olvassák, azt mondhatnák: „Hogyan 

lehet, hogy Isten először három perc alatt válaszolta meg Dániel imáját, és a másik imát pedig 

három hét alatt?” A Dán 10,11–12 versében az áll: „Ezt mondta nekem: Dániel, te kedves férfiú! 

Értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet! Amikor így 

szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az első naptól 

fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta 

szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem.” Ebből megtudjuk, hogy Isten már Dániel 

imájának az első napján elküldte a küldöttét. Három hétbe telt, míg ez a válasz megjelent, de 

Isten hűséges. A Biblia azt mondja, Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8). 

 

Ha összeteszed a 9. és a 10. fejezetet, hiszem, hogy Isten mindkét imát azonnal 

megválaszolta. Az egyik válasz megérkezéséig három perc, a másikig három hét telt el, de ez 

nem Istenen múlt. A lényeg: Isten megválaszolja az imádságainkat. Ő megtesz dolgokat, de sok 

minden történhet az imára adott válasz, és a válasz megjelenése között. Neked hinned kell; a 

hitnek kell átnyúlnia a szellemi világba, és áthoznia a választ a fizikai világba. A hit tehát az 

egyik döntő tényező. 

 

Ugyancsak olvashatod a Dán 10,13 versében: „A perzsa birodalom vezére ugyan utamat 

állta huszonegy napig, de Míkáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott 

maradnom a perzsa birodalomban,”. Ez nem fizikai személyről beszél, hanem démoni 

akadályozásról. A Sátán egy másik tényező a folyamatban. Isten megválaszolja az imákat, de a 

Sátán megakadályozza, hogy a válasz az emberekhez eljusson. Például, ha hiszed, hogy Isten 

segít az anyagiakban, Ő nem személyesen fog neked pénzt adni. Nem fog pénzt hamisítani. 

Nem fog előállítani bankjegyeket, nem hullatja le a mennyből, és teszi a zsebedbe. A Lk 6,38 

versében az áll: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel 

adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” 

Isten megválaszolja az imádat, de a válasz embereken keresztül érkezik. Vannak, akik meg 

vannak kötözve kapzsisággal, és ha haragszanak rád, vagy valamivel megsértetted őket, a Sátán 

megakadályozhatja, hogy az imád rajtuk keresztül választ kapjon. Amikor imádkozol, 

különösen az anyagiakért, fel kell ismerned, hogy mások részei lehetnek a te anyagi csodádnak, 

és imádkoznod kell értük. 
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Isten hűséges. Ő sohasem mulasztja el a választ egyetlen imára sem, ami az Igéjén alapul 

és hittel mondják el. Ő mindig ad, de nem biztos, hogy látod a megjelenését, amely más 

tényezőkön múlik. Imádkozom, hogy ez segítsen neked építeni a hited, és tudd, hogy Isten 

mindig választ ad az imáidra. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Mt 7,7–8 versét. Mit várhatunk Istentől, ha kérünk valamit Tőle? 

 

 

2. Olvasd el Mt 7,7 – 8 versét. Ha keressük Istent, mire számíthatunk?  

  

3. Olvasd el Mt 7,7–8 versét. Mire számíthatunk, ha zörgetünk?  

 

 

4. Olvasd el Jn 10,35 versét. Kevesebbet ad-e Isten, mint amit az Igéjében megígért? 

 

 

5. Olvasd el Jak 4,1–3versét. Miért nem kapták meg ezek az emberek, amit kértek Istentől? 

 

 

6. Olvasd el 1Pét 3,7 versét. Ha rosszul bánsz a házastársaddal, mi történik az imaéleteddel? 

 

 

7. Olvasd el 1Jn 5,14–15 versét. Mi a kulcsa az ima megválaszolásának? 

 

 

8. Olvasd el Mk 11,24 versét. Amikor imádkozol, mit kell tenned? 

 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Mt 7,7–8 – „[7] Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik 

nektek. [8] Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” 

 

Jn 10,35 – „Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem 

lehet érvénytelenné tenni,” 

 

Jak 4,1–3 – „[1] Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző 

kívánságok okozzák-e ezeket? [2] Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, 

de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem 

kéritek. [3] Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre 

akarjátok azt eltékozolni.” 
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