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Harmadik szint 1. Lecke 

 

AZ ISTENI ÁRAMLAT 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani 

rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal és kenettel Istentől, de 

hogyan továbbíthatjátok azt mások felé? Számos igevers van, amellyel kezdhetnénk. A Fil 1,6 

versében Pál így imádkozik: „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte 

bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” A legelső lépés ahhoz, hogy Isten 

hatalma átáradhasson rajtad keresztül mások felé az, hogy először felismered a jó dolgokat, 

melyek benned vannak. Nem adhatod tovább, ami neked sincs, de ha egyszer megtudod, mid 

van benned, a dolgok maguktól kezdenek működni. Kezded megosztani másokkal az 

izgalmadat, bizonyságot teszel arról, mit tett Isten az életedben, és így néhány embernek 

segítséget nyújtasz. 

 

Az 1Jn 4,7–8 verse azt mondja: „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől 

van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte 

meg az Istent; mert Isten szeretet.” Valahányszor úgy érzed, hogy szeretet áramlik ki tőled egy 

másik ember felé, akkor Isten az, Aki kiáramlik feléjük. Voltaképpen négy fő szó szerepel a 

görög nyelvben a „szeretet”-re, és ezek közül a legmagasabb forma az agapé szeretet, mely 

Isten természetfeletti szeretete. Fel kell ismerned a különbséget a valaki iránti vonzalom, vágy, 

és Istennek e természetfeletti, magas szintű szeretetének formája között. Bármikor 

megkülönbözteted, hogy Isten szeretete-e az, ami kiáramlik tőled valaki felé, nem öncélú dolgot 

szolgálsz. Meggyőződhetsz erről, ha elolvasod az 1Kor 13,4–8 versét, mely leírja az Isten 

szerint való szeretet jellemzőit. Nem irigykedik, nem önző, nem keresi a maga hasznát, nem 

gerjed haragra, stb. Elemezned kell, mit nevezel szeretetnek és meg kell győződnöd róla, hogy 

valóban Isten szeretete az – amelyik nem önző, vagy nem magát szolgálja –, hogy nem azért 

szeretsz valakit, mert tehet érted dolgokat. Ahogy ebben növekszel, és szó szerint kezded 

megkülönböztetni ezt a fajta szeretetet, amikor érzed átáramlani rajtad valaki felé, ez Istentől 

jön. Ha egyszer megkülönbözteted Isten szeretetét, mely átáramlik rajtad valaki felé, csupán 

annyit kell tenned, hogy követed azt néhány bátorító szóval vagy cselekedettel – tégy valamit. 

 

Gyakran előfordul, hogy miközben imádkozom, eszembe jut valaki, és Isten jóságos 

szeretetét és együttérzését érzem iránta. Ennek nincs különösebb oka; természetfeletti érzület. 

Már tudom, hogy ilyenkor fel kell hívnom az a személyt, vagy levelet kell írnom neki, vagy 

valamilyen módon kapcsolatba kell lépnem vele. Csaknem minden alkalommal azt a választ 

kapom: „Nahát, Isten beszélt rajtad keresztül hozzám, és megérintette az életemet.” Tudod, 

miért történik ez? Azért, mert érzékelem ezt a szeretetet, ezt az isteni együttérzést, amely 

átáramlik rajtam az iránt a személy iránt. Amikor érzem, felismerem, hogy nem tőlem van – 

Istentől jön. Isten szeretet, és amikor másokat szeretek, Isten az, Aki szereti bennem az 

embereket rajtam keresztül. Így szolgált Jézus. A Mt 14,14 versében az áll: „Amikor Jézus 

kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.” A mód, 

ahogy Isten hatalma átáramlott Jézuson, az az együttérzés és szeretet volt, melyet Jézus érzett 

az emberek iránt, akik felé szolgált. A Mt 8,2–3 versében egy leprásról van szó, aki tisztátalan 

volt, és senki sem érinthette meg a zsidó törvény szerint (aki megérintette, beszennyeződött, és 

maga is tisztátalanná vált). Ez a leprás felemelte hangját, és távolról kiáltott Jézusnak: „Uram, 

ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: „Akarom. 
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Tisztulj meg!” És a lepra azonnal letisztult róla.” Jézus szánalomra indult a leprás ember iránt, 

és megérintette. Ha tanulmányozod a Bibliát, ezzel az együttérzéssel, ezzel az isteni szeretettel 

találkozol sok helyen. Ez nem csupán egy érzelem, hanem együttérzés, mely átárad rajtunk. 

 

Amikor Jézus a kereszten függött, annyira szerette a körülötte lévő embereket, hogy azt 

mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Ezt azokról az 

emberekről mondta, akik megfeszítették Őt, mégis szánalmat érzett irántuk, és arra kérte Istent, 

hogy bocsásson meg nekik. Tudjuk, hogy nem lúdbőrözött tőlük – ez nem csak egy érzés vagy 

egy indulat volt –, hanem döntést hozott. Mindamellett Jézus érezte és kifejezte a szeretetet az 

emberek iránt. Mindnyájatokban, akik újonnan születtetek, Isten él. Annak a versnek az alapján, 

amellyel leckénket kezdtük, 1Jn 4,8 szerint Isten szeretet, és át akar áradni rajtad, hogy eljusson 

a többi emberhez. Ennek érdekében ébreszt együttérzést. Érezni fogod, ahogy kiárad belőled 

mások felé, és amikor érzed, cselekedned kell. 

 

Nem kell mindig valami különleges dolgot tenned. Nem kell „azt mondta az Úr” alapján 

tenni valamit. Olykor feltámad benned az együttérzés valaki iránt, odamész hozzá, átkarolod, 

és azt mondod: „Isten szeret téged, és én is szeretlek.” Tudom, hogy egy alkalommal számomra 

is működött ez, amikor elegem lett, és olyan helyzet jutottam, hogy el akartam hagyni egy 

gyülekezetet. Az emberek hazudtak rólam, sőt, valaki még azzal is megfenyegetett, hogy 

megöl. El voltam keseredve, és azt éreztem: „Istenem, mi értelme az egésznek? Senki sem 

méltányolja, amit tenni próbálok.” Küzdöttem az ördöggel, és akkor egy barátom távolsági 

hívással felhívott. Néhány percet beszélt, én pedig megkérdeztem tőle: „Miért hívtál?” Azt 

felelte: „Csak azt akartam neked mondani, hogy szeretlek. Imádkoztam, és Isten szeretetét 

éreztem irántad. Nagyra becsüllek.” Mindössze ennyit mondott. Semmit sem tudott arról, mi 

zajlik éppen az életemben, de Isten használta őt. Tudtam, hogy Isten szeret ezen az emberen 

keresztül, ez tartott meg a szolgálatban, és megváltoztatta az életemet. 

 

Nem kell mélyrehatónak lenni, vagy szükségszerűen nagy szavakat mondani. Isten szeretet, 

és bármikor megkülönbözteted, hogy ez a szeretet áramlik át rajtad, ez isteni áramlat… Isten 

isteni élete. Amikor érzékeled ezt, követned kell. Menj, és tégy valamit, mondj valamit, légy 

áldás valaki számára. Isten adni fog a szádba szavakat. Használni fog téged, és megszabadít 

embereket, ahogy együttérzésre indulsz, és szolgálsz azok felé, akik körülötted vannak. 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

Megjegyzés: Ebben a leckében megvizsgáljuk, hogyan hagyjuk kiáramlani mások felé azt, amit 

Isten helyezett belénk. 

 

1. Olvasd el Fil 1,6 versét. Mi az első lépés ahhoz, hogy engedjük Istent kiáramlani belőlünk? 

 

 

2. Olvasd el 1Jn 4,7–8 versét. Mi az igazi forrása a szeretet kiterjesztésének? 

 

 

3. Andrew azt állítja: „Bármikor úgy érzed, hogy szeretet áramlik ki belőled, ez Isten kiáramlása 

belőled.” Melyik kijelentés bizonyítja ezt a 1Jn 4,7 versében? 

 

 

4. Olvasd el 1Kor 13,4–8 versét. Sorold fel néhány jellemzőjét Isten szeretetének. 
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5. Olvasd el Mt 14,14 versét. Hogyan viszonyult Jézus másokhoz, miközben szolgált feléjük? 

 

 

6. Olvasd el Mt 25,37–40 versét. Amikor szeretettel és együttérzéssel fordulunk másik felé, 

valójában kit szeretünk, és kivel törődünk? 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Fil 1,6 – „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, 

elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” 

 

1Jn 4,7–8 – „[7] Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az 

Istentől született, és ismeri Istent. [8] aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert 

Isten szeretet.” 

 

1Jn 4,7 – „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől 

született, és ismeri Istent;” 

 

1Kor 13,4–8 – „[4] A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem 

kérkedik, nem fuvalkodik fel. [5] Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem 

gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. [6] Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 

igazsággal. [7] Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. [8] A szeretet soha 

el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog 

szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.” 

 

Mt 14,14 – „Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és 

meggyógyította betegeiket.” 

 

Mt 25,37–40 – „[37] Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, 

hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? [38] Mikor láttunk 

jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? [39] 

Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? [40] A király így felel 

majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb 

atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 

 

Zsid 6,10 – „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról 

a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is 

szolgáltok.” 

 

Megoldások 

 

 

Megjegyzés: Ebben a leckében megvizsgáljuk, hogyan hagyjuk kiáramlani mások felé azt, amit 

Isten helyezett belénk. 
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1. Olvasd el Fil 1,6 versét. Mi az első lépés ahhoz, hogy engedjük Istent kiáramlani belőlünk? 

Fel kell ismernünk minden jó dolgot, amit Isten helyezett belénk Jézus Krisztusban. 

 

2. Olvasd el 1Jn 4,7–8 versét. Mi az igazi forrása a szeretet kiterjesztésének? Isten, mert Isten 

szeretet (1Jn 4,8). 

 

3. Andrew azt állítja: „Bármikor úgy érzed, hogy szeretet áramlik ki belőled, ez Isten kiáramlása 

belőled.” Melyik kijelentés bizonyítja ezt a 1Jn 4,7 versében? A szeretet Istentől van (Ő a 

forrása). 

 

4. Olvasd el 1Kor 13,4–8 versét. Sorold fel néhány jellemzőjét Isten szeretetének.  

 

A szeretet türelmes. Ez jelen időben áll, ami arra utal, hogy a szeretet folyamatosan így 

viselkedik. 

 

A szeretet jóságos; Jó cselekedetekben nyilvánul meg. Jelen időben áll, ami arra utal, hogy 

a szeretetet folyamatosan így viselkedik. 

 

A szeretet nem irigykedik. Nem neheztel másokra azok szerencséje vagy sikere miatt. 

 

A szeretet nem kérkedik. Nem dicsekszik, nem henceg önmagával. Nem büszke. 

 

Nem fuvalkodik fel. Nincs eltelve önmagától. Nem büszke, nem tolakodó. 

 

Nem viselkedik bántóan. Nem viselkedik úgy, hogy azzal megsértse, ami helyes. Nem 

goromba. 

 

Nem keresi a maga hasznát. Nem önközpontú. 

 

Nem gerjed haragra. Nem haragszik meg könnyen, nem lehet hamar indulatba hozni. 

 

Nem rója fel a rosszat. Nem feltételez mindig rosszat másokról. Nem őrzi meg a rosszat. 

 

Nem örül a hamisságnak. Nem leli örömét az igazságtalanságban, vagy abban, ami rossz.  

 

Együtt örül az igazsággal.  

 

Mindent elfedez. Mindig támogató. Sosem adja fel. 

 

Mindent hisz. A szeretet mindig bízik. 

 

A szeretet soha el nem múlik. Mindig megmarad. Mindvégig és örökké. 

 

5. Olvasd el Mt 14,14 versét. Hogyan viszonyult Jézus másokhoz, miközben szolgált feléjük? 

Együttérzéssel viszonyult másokhoz. A szótár az „együttérzés” szót úgy határozza meg, 

hogy „rokonszenv; szánalom, könyörület.” 

 

6. Olvasd el Mt 25,37–40 versét. Amikor szeretettel és együttérzéssel fordulunk másik felé, 

valójában kit szeretünk, és kivel törődünk? Magával Jézussal. Lásd Zsid 6,10 versét. 
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Harmadik szint 2. Lecke 

 

AZ AJÁNDÉKOK HASZNÁLATA A SZOLGÁLATHOZ 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

Ma arról beszélünk, hogyan oszthatod meg Isten szeretetét, amit Istentől kaptál, másokkal 

– hogyan lehetsz hatékony lelkimunkás mások számára. Az 1Pt 4,11 versében az áll: „ha valaki 

prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit,”. Az „Isten igéit” kifejezés az Ószövetségre utal, 

amikor létezett a Szentek Szentje, és Isten Igéjét a Szövetség Ládájába helyezték. Ezt 

„orákulum”-nak nevezték, tehát amikor Péter „Isten Igéjéről, azaz Isten orákulumáról” beszél, 

ezt azt jelenti, hogy Isten szájaként kell szólnunk. Úgy beszélj, mintha Istentől szólnál. Az 

igeszakasz így folytatódik: „ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott 

erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a 

hatalom örökkön-örökké.” Ez arról beszél, hogy úgy kell szolgálnod másokat, hogy nem a saját 

képességeidre támaszkodsz, hanem azokra a képességekre, melyeket Isten ad. 

 

Az egyik nagyszerű dolog a keresztény életben, hogy nem csak te vagy én beszélünk 

valakivel, és osztunk meg dolgokat saját képességeink alapján, hanem maga Isten jön és él 

bennünk. Ő kezd beszélni, és árad ki rajtunk keresztül. Az Úr szó szerint birtokolhat minket, és 

az Ő Szelleme árad át rajtunk. Amint elkezdjük ezt megosztani másokkal, nem szabad 

elfelednünk, hogy ez az, amit a Szellem ajándékának nevezünk, és ami másokért van. Isten 

minden egyes személyt beépít Krisztus testébe, és különleges ajándékot ad neki. Az 1Kor 12. 

fejezetében azt olvassuk, hogy mindegyikünknek más-más ajándék adatott Isten szándéka 

szerint. A 4–6 versben az áll: „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a 

Lélek [Szellem] ugyanaz. Különbségek [sokféleség] vannak a szolgálatokban is, de az Úr 

ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt 

véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.” (zárójel tőlem). Ez azt jelenti, Isten munkálkodik ezeken 

keresztül mindnyájunkban, ahogy a 7. vers állítja: „A Lélek [Szellem] megnyilvánulása pedig 

mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele” vagy használjon mindenkinek (zárójel a ford.-

tól). 

 

Ezek a versek arról beszélnek, hogy Isten természetfeletti képességeket helyezett el 

mindegyikünkben. Lehet, hogy nem érzed, hogy nem vagy tudatában, de ez Isten Igéjének 

ígérete. Ha eljutottál eddig a Tanítványi Evangélizáció sorozatban, ha már Jézust választottad 

Uradnak, ha megtanultad, hogyan végy át dolgokat Istentől, és elkezdted azokat alkalmazni az 

életedben, akkor ígérhetem, hogy a Szent Szellem ereje munkálkodik benned. Más emberek 

számára csodák rejlenek benned. Isten mag formájában beléd helyezett egy csodát valaki más 

számára. Rajtad múlik, hogy képes vagy-e kibocsátani azt az ő életébe. A Biblia azt mondja, ez 

mindegyikünk számára adatott a Szellem által. Senki sem maradt ki ebből. A Szellem kilenc 

különféle ajándékának felsorolása található az 1Kor 12. fejezetében, mint pl. a bölcsesség 

szava, az ismeret szava, a szellemek megkülönböztetése, csodatévő erők, a gyógyítás ajándékai, 

stb. A Róm 12. fejezetében további ajándékok vannak felsorolva, melyekkel most nincs időm 

foglalkozni. Önállóan kell tanulmányoznod őket, és tudatosítani magadban, hogy mindenkiben 

ott van a Szent Szellem sajátos kenettel – sajátos képességgel –, hogy szolgálni tudj mások felé. 

Nem mindenki képes oly módon szolgálni, ahogy például én teszem. Lehet, hogy nem 

rendelkezel a tanítás ajándékával, de a Krisztus testében mindenki taníthat, megosztva a hitét 

másokkal. Vannak, akik kifejezetten tanításra hívattak el, vannak, akik prédikálásra és 

gyülekezetek pásztorolására. Egy másik ajándék szerint, amely a Róm 12-ben szerepel, 

megtudjuk, hogy vannak, akik a vendégszeretet ajándékával rendelkeznek. Sokunknak lehet 
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olyan képessége vagy ajándéka, amiről nem is tud. Csupán a vágy van benne, hogy képes legyen 

áldás lenni valaki számára. Lehet, hogy te vagy az a személy, aki, ha belép egy szobába, ott 

észreveszi azokat az embereket, akik betegnek látszanak. Hangsúlyozod nekik, hogy tudod, min 

mennek keresztül, és szeretnéd, ha jobban éreznék magukat, szeretnél szolgálni feléjük. Tudtad, 

hogy ez Isten természetfeletti ajándéka? 

 

A Róm 12. fejezetében az áll, hogy néhányan az adakozás ajándékára hívattak el, arra a 

képességre, hogy pénzt keressenek, és támogassák az evangéliumot. Ez az ő ajándékuk, az ő 

életre elhívásuk, és néhányan közületek erre vannak elhívva. Vannak, akiknek a buzdítás 

ajándéka adatott. Mások a szolgálat ajándékát kapták, akiket kifejezetten a gyülekezet hív 

segítőnek. Mindenféle dolog van, amiben munkálkodni lehet, nem csak a gyülekezetben, hanem 

az emberekkel való mindennapi találkozásainkban. Vannak közöttetek olyanok, akik a bátorítás 

képességével rendelkeznek, bátorítják azokat, akik ellankadtak. Ez olyasmi, amit én sosem 

tudok tenni csupán az Ige tanítása által. Neked egyszerűen képességed lehet arra, hogy átkarolj 

valakit, és megáldjad, és bátorítsad. Arra szeretnék rámutatni, hogy nem kell ezt úgy látnod, 

mint csupán természetes dolgot, azzal, hogy „én ilyen személyiség vagyok”. Besorolhatod 

magad ilyen típusú embernek, de tudod mit, ez természetfeletti képesség, melyet Isten helyezett 

el benned, hogy ajándékokat, képességeket adjon, és távlatot, mely vonz bizonyos dolgok 

megtevésére. 

 

A Biblia azt mondja, hogy amikor másoknak szolgálsz, azokkal az ajándékokkal kell 

tenned, melyeket Isten helyezett el benned. Mindnyájunknak lelkimunkássá kell válnunk, akár 

teljes idejű hivatásban, akár a munkánkban, állásunkban, vagy bárhol is vagyunk. Ha a 

szomszédjaid felé szolgálsz, vagy a közeli üzletben dolgozó emberek felé, azzal a képességgel 

kell szolgálnod, amit Isten ad neked, és nem a saját képességeiddel. Tehát arra buzdítalak, hogy 

keresd Istent, fedezd fel az ajándékokat, melyeket Ő helyezett el benned, és ne értékeld alul 

őket, ha nem hívattál el valamelyik szolgálati ajándékra, ami hivatás. Ismerd fel, hogy a Szent 

Szellem mindnyájunkban természetfeletti képességet helyezett el, és szolgálj másoknak azzal 

az ajándékkal, amelyet kaptál Istentől. 

 

Ehhez idő és gyakorlat szükséges. Nem fog tökéletesen menni az első alkalommal, tehát ne 

félj gyakorolni. Ha hibázol, Isten trónja nem fog ledőlni, és az emberek látni fogják a szíved 

őszinteségét. A szereteted fog szolgálni feléjük, akkor is, ha valamit nem tökéletesen teszel. 

Kezdj el szolgálni mások felé. Ismerd fel, hogy Isten megajándékozott, és kezdd el megosztani 

a természetfeletti képességedet, melyet Ő adott neked mások számára. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el 1Pt 4,11 versét. Kinek a képességeivel kell szolgálnunk? 

 

 

2. Olvasd el 1Kor 12,4 versét. Különféle lelki ajándékok vannak, de ki a forrása mindegyiknek?  

 

3. Olvasd el 1Kor 12,6 versét. Melyik a helyes állítás: A. Isten csak egyféle módon 

munkálkodik. B. Isten különféle módokon munkálkodik az embereken keresztül. C. Isten csak 

az igehirdetőn keresztül munkálkodik. 
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4. Olvasd el 1Kor 12,7 versét. A Szent Szellem jelenléte és a szellemi ajándékok mindnyájunk 

számára adattak mindenki javára. Igaz vagy hamis? 

 

5. Olvasd el 1Kor 12,8–10 versét. Sorolj fel és határozz meg néhány szellemi ajándékot, melyet 

Isten ad az embereknek.  

 

6. Olvasd el Róma 12,6–8 versét. Határozd meg az itt felsorolt szellemi ajándékokat, melyeket 

Isten ad az embereknek.  

 

7. Észrevetted, hogy valamelyik ajándék ezek közül működik rajtad keresztül? Ha igen, melyik? 

 

8. Olvasd el 1Kor 12,7 versét. Ki látja a hasznát ezeknek az ajándékoknak? 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

1Pt 4,11 – „ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy 

szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék 

Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” 

 

1Kor 12,4 – „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz.” 

 

1Kor 12,6 – „És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt 

véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.” 

 

1Kor 12,7 – „A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” 

 

1Kor 12,8–10 – „[8] Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret 

igéjét, ugyanazon Lélek által. [9] Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek 

által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. [10] Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást 

kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken 

való szólás magyarázását kapta. 

 

ApCsel 27,21–15 – „[21] Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: „Az 

lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt 

a veszélyt és ezt a kárt. [22] Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert 

egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. [23] Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az 

angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. [24] Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé 

kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. [25] Ezért 

bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta.” 

 

ApCsel 9,11–12 – „[11] Az Úr pedig így szólt hozzá: „Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet 

Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek: mert 

íme, imádkozik, [12] és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi 

a kezét, hogy lásson.” 

 

1Kor 13,2 – „És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek 

birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig 

nincs bennem: semmi vagyok.” 
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Mk 16,18 – „kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre 

teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” 

 

Zsid 2,3–4 – „[3] akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, 

amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, [4] 

Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek 

ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.” 

 

ApCsel 11,27–28 – „[27] Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába. 

[28] Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség 

lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. 

 

1Kor 14,3 – „Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.” 

 

ApCsel 16,16–18 – „[16] Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, 

egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy 

hasznot hajtott gazdáinak. [17] Követte Pált és minket, és így kiáltozott: „Ezek az emberek a 

Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek!” [18] Ezt több napon át is 

művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: 

„Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!” És az még abban az órában 

kiment belőle.” 

 

ApCsel 2,4–11 – „[4] Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 

beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. [5] Sok kegyes zsidó férfi 

tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. [6] 

Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a 

maga nyelvén hallotta őket beszélni. [7] Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik 

beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? [8] Akkor hogyan hallhatja őket 

mindegyikünk a maga anyanyelvén: [9] pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában 

laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, [10] Frígiában és 

Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 

[11] zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten 

felséges dolgairól.” 

 

1Kor 14,13–14 – „[13] Ezért aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon 

adni. [14] Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet 

nem használom.” 

 

Róm 12,6–9 – „[6] Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, 

eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, [7] 

ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a 

tanításban, [8] a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a 

könyörülő pedig jókedvvel.” 

 

2Tim 4,11 – „Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert 

hasznomra van a szolgálatban.” 
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ApCsel 13,1 – „Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás 

és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes 

fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul.” 

 

ApCsel 13,15 – „Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. 

János is velük volt, mint segítőtárs.” 

 

Péld 22,9 – „A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek.” 

 

ApCsel 20,28 – „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett 

titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” 

 

Mt 5,7 – „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” 

 

1Kor 12,7 – „A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el 1Pt 4,11 versét. Kinek a képességeivel kell szolgálnunk? Isten képességeivel. 

 

2. Olvasd el 1Kor 12,4 versét. Különféle lelki ajándékok vannak, de ki a forrása mindegyiknek? 

Isten / Szent Szellem. 

 

3. Olvasd el 1Kor 12,6 versét. Melyik a helyes állítás: B. Isten különféle módokon 

munkálkodik az embereken keresztül.  

 

4. Olvasd el 1Kor 12,7 versét. A Szent Szellem jelenléte és a szellemi ajándékok mindnyájunk 

számára adattak mindenki javára. Igaz vagy hamis? Igaz. 

 

5. Olvasd el 1Kor 12,8–10 versét. Sorolj fel és határozz meg néhány szellemi ajándékot, melyet 

Isten ad az embereknek.  

 

Bölcsesség szava = Természetfeletti kijelentés Istentől az Ő gondolatairól és szándékáról. 

Lásd ApCsel 27,21–25. 

 

Ismeret szava = Természetfeletti kijelentés Istentől bármely tényről vagy eseményről. 

Lásd ApCsel 9,11–12. 

 

Hit ajándéka = Természetfeletti képesség az Istenben való hitre kétség vagy indoklás 

nélkül.  Lásd 1Kor 13,2. 

 

A gyógyítások ajándékai = Természetfeletti képesség betegek gyógyítására emberi 

segítség vagy gyógyszeres kezelés nélkül. Lásd Mk 16,18. 

 

Isteni (csodatévő) erők = Természetfeletti beavatkozás, mely csodát hoz létre a természeti 

törvényekkel szemben. Lásd Zsid 2,3–4. 
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Prófétálás = Természetfeletti kijelentés, melyet Isten sugalmaz, és a beszélő ismert nyelven 

közöl. Lásd ApCsel 11,27–28 és 1Kor 14,3. 

 

Lelkek megkülönböztetése  = Természetfeletti kijelentés Istentől a szellemek jelenlétéről 

vagy tevékenységéről. Lásd ApCsel 16,16–18. 

 

Nyelveken szólás = Természetfeletti kijelentés, melyet Isten sugalmaz egy idegen nyelven 

(azaz idegen a beszélő személy számára). Lásd Ap Csel 2,4–11. 

 

Nyelveken szólás magyarázata = Természetfeletti kijelentés, melyet Isten sugalmaz egy 

idegen nyelven elmondott üzenet megmagyarázására. Lásd 1Kor 14,13–14. 

 

6. Olvasd el Róma 12,6–8 versét. Határozd meg az itt felsorolt szellemi ajándékokat, melyeket 

Isten ad az embereknek.  

 

Prófétálás = Természetfeletti kijelentés, melyet Isten sugalmaz, és a beszélő ismert nyelven 

közli. 

 

Szolgálat = Szolgálni másoknak gyakorlati dolgokban. Lásd 2Tim 4,11. 

 

Tanító = Megmagyaráz, kifejt, közöl útmutatásokat. Lásd ApCsel 13,1. 

 

Buzdító = Ösztönöz, tanácsol, bátorít, kérlel, int, vigasztal, vagy figyelmeztet. Lásd 

ApCsel 13,15. 

 

Adakozó = Nagyvonalúan felajánl ajándékokat Istennek és másoknak. Lásd Péld 22,9. 

 

Előljáró = Vezető. Lásd ApCsel 20,28. 

 

Könyörülő = Együttérzést mutató egy sértett vagy áldozat felé. Lásd Mt 5,7. 

 

7. Észrevetted, hogy valamelyik ajándék ezek közül működik rajtad keresztül? Ha igen, melyik? 

 

8. Olvasd el 1Kor 12,7 versét. Ki látja a hasznát ezeknek az ajándékoknak? Mindenki. Ezeknek 

az ajándékoknak a használatával segítünk másoknak, és engedjük, hogy Isten 

munkálkodjon rajtunk keresztül. 
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Harmadik szint 3. Lecke 

 

A CSODÁK DICSŐÍTIK ISTENT 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

 

Beszéltünk arról, hogy hogyan járhatunk Isten hatalmában, és hogyan szolgálhatunk mások 

felé az Istentől kapott ajándékokon keresztül. Szeretnék megosztani veletek néhány dolgot 

arról, hogyan dicsőíti ez igazán Istent, és hogyan várja el tőlünk az Úr, hogy használjuk az Ő 

természetfeletti képességét. Oly sok igevers szól erről, hogy csupán néhányat tudok 

megemlíteni. A Mt 9.-ben van egy példa, amikor Jézus meggyógyított egy béna embert. Ennek 

az esetnek további részleteivel fogok foglalkozni a Mk 2. alapján. A Mt 9,8 versében az áll: 

„Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen 

hatalmat adott az embereknek.” Tudtad, hogy a Szellem ajándékai – a csodák – dicsőítik Istent, 

és ebből a célból adta Isten ezeket a csodálatos képességeket nekünk? 

 

Amikor beszélni kezdesz a hitedről az embereknek, természetes hozzáállás részükről, hogy 

kétkednek, és kérdéseket tesznek fel. „Nos, honnan tudjam, hogy amit mondasz, az igaz?” 

Egyszer hallottam T. L. Osborne-t, egy neves evangélistát, aki emberek százait és ezreit vezette 

az Úrhoz, amint a tapasztalatairól beszélt, mikor először szolgált külföldi misszióban. 

Megpróbált bizonyságot tenni az embereknek, de ők egyszerűen nem hitték el, amit mondott. 

Végül egy napon, miközben beszélgetett egy férfival, és arra hivatkozott „de a Bibliában az 

áll…” a férfi így válaszolt: „Miben különbözik a te fekete könyved, bármely másik fekete 

könyvtől?” Akkor T. L. Osborne arra gondolt, Honnan fogják tudni ezek az emberek, hogy a 

Biblia igaz? Hiszek abban, hogy a Biblia Isten Igéje, de hogyan győzőm meg erről ezeket az 

embereket? 

 

Legyőzötten, és kedveszegetten tért vissza a misszióból, hazajött, és keresni kezdte Istent.  

Az Úr azt mondta neki, hogy természetfeletti képességeit kell használnia. A jelek és csodák 

célja, hogy hitelesítsék Isten Igéjét, mely meg fogja változtatni az emberek életét. Az 1Pt 1,23 

verse azt mondja: „mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, 

Isten élő és maradandó igéje által.” Isten Igéje az, ami megváltoztatja az emberek életét, de 

hogyan éred el, hogy elhiggyék, valóban Isten beszéde az? Nos, ez a célja a csodáknak. Amikor 

hirdetjük az Igét, és azt mondjuk, hogy Isten akarata valaki számára a gyógyulás, bemutathatjuk 

azt Jézus nevében. Vak szemük, vagy süket fülük megnyílik, ez hitelesíti, hogy Isten az, Aki 

cselekszik. A csodák nem változtatják meg az embert, de hitre vezetik őket abban, hogy az ige, 

amit mondasz, Isten Igéje. 

 

Erre bibliai példa a Mk 2,1–9 versében található, ahol további részleteket olvasunk a 

bénáról, aki meggyógyult. „Néhány nap múlva [Jézus] ismét elment Kapernaumba, és elterjedt 

a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; 

ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel 

a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és 

nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt 

a bénához: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így 

tanakodtak szívükben:„Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket 

az egy Istenen kívül?” Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt 

mondta nekik: „Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: 

Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!?” (zárójel 
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tőlem). Az igazság az, hogy mindkét dolog gyakorlatilag lehetetlen. Lehetetlen egy embernek, 

hogy megbocsássa a bűnöket, és ugyancsak lehetetlen az embernek, hogy meggyógyítson egy 

béna személyt. Tehát ha Isten meg tudja tenni az egyiket, kétségkívül meg tudja tenni a másikat 

is. 

 

Jézus kijelentette a 10–12 versben: „Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van 

hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az 

ágyadat, és menj haza!” Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme 

láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még 

sohasem láttunk!” Jézus világosan beszélt, amikor azt mondta: „Azért pedig, hogy 

megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a 

bénához…”. Meggyógyította a bénát, ebből az emberek tudták, hogy ha megtehet dolgokat a 

fizikai világban, melyeket láthattak bekövetkezni a szavára, akkor a szellemi dolgok is, mint a 

bűnök megbocsátása, ugyancsak bekövetkeznek. Jézus a csodákat használta igéje hitelesítésére. 

 

Ez pontosan ugyanaz a dolog, melyet a Zsid 2,2–3 versében olvasunk: „Mert ha az angyalok 

által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta 

igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy 

üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt 

számunkra...”. Ez arról beszél, hogy Isten megerősítette igéjét a Szent Szellem ereje által. 

Illeszd ezt Mk 16,20 verséhez: „Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig 

együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.”. Arra 

szeretnék rávilágítani, hogy Isten azt akarja, használd az Ő természetfeletti képességét és 

hatalmát a mások felé való szolgálatban. A Szent Szellem ajándékain keresztül végbemenő 

csodákat felhasználja arra, hogy meggyőzze az embereket, ténylegesen Ő szól hozzájuk. Végül 

is azt akarja, hogy az emberek szabadok legyenek a szívükben, de néha az út az emberek 

szívéhez a testükön és az érzelmeiken keresztül vezet. Ha törődsz ezekkel a területekkel, és 

látsz valakit megszabadulni, akkor meg fognak nyílni, hagyják, hogy az Úr megérintse az életük 

többi részét, és szó szerint átadják teljes lényüket Istennek. 

 

Az 1Kor 2,1–5 versében Pál a korinthusiaknak írt, és elmondta nekik, hogyan történt az első 

találkozásuk: „Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki 

ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy 

határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a 

megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. 

Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, 

hanem a Lélek [Szellem] bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten 

erején nyugodjék.” (zárójel a ford.-tól). Pál világossá teszi, nem azért jött a korinthusiakhoz, 

hogy csupán szavakkal fejezze ki magát, hanem azért, hogy megmutassa a Szellem hatalmát és 

erejét, így a hitük Isten erején alapuljon, ne emberi bölcsességen. 

 

A kereszténységnek csodálatos logikája van. Ha egyszer meglátod az igazságát, elámulsz, 

hogy miért nem ismerted fel hamarabb, és miért nem látja meg mindenki. De a kereszténység 

nem csupán logika... egy valóságos megtapasztalás, egy valóságos Istenről. Ő ma is él, 

hatalommal akarja megmutatni, kijelenteni magát, pontosan ugyanúgy, ahogy az Igéjében tette. 

A Zsid 13,8 verse kijelenti: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Jézus eljött, 

és ember volt, akinek szolgálatát közöttünk Isten megerősítette jelekkel, és csodákkal. Az 

ApCsel 10,38 versében azt olvassuk: „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és 

hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában 

vergődtek, mert az Isten volt vele.” Az Ő beszéde megerősítést kapott, és azok a csodák úgy 
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szóltak, mint a harangok, hogy üzenetéhez vonzzák az embereket. A csodák dicsőítették Istent. 

Sok igevers állítja, hogy ezek a csodák dicsőítették Istent, és ha Jézusnak használnia kellett a 

Szent Szellem erejét a szolgálathoz, és az emberek életének megváltoztatásához, hogyan 

gondoljuk, hogy mi jobban tesszük ezt, mint Ő? Ha Jézus csodákat tett, hogy az embereket 

magához vonzza, és elfogadtassa velük az üzenetét, hogyan lehetséges azt hinnünk, hogy 

meggyőzhetjük a világot ma Isten természetfeletti hatalmának működtetése nélkül? Az igazság 

az, hogy a csodák dicsőítik Istent. Harangok, melyek vonzzák az embereket. Olyan, mint 

amikor ebédhez harangoznak – az étel az, amely megelégít, de a harang hívja fel rá a 

figyelmedet. Harang nélkül némelyek elmulasztanák az ebédet. Isten csodálatos hatalma nélkül 

sokan elmulasztanák azt az ismeretet, hogy Isten valóság, és megváltoztathatja a szívüket, 

megbocsáthatja a bűneiket. 

 

Arra buzdítalak, hogy ismerd fel: Isten át akar áradni mindegyikünkön, és működtetni akarja 

ezeket a csodákat rajtunk keresztül mások életében. Néhányan azt mondhatnátok: „De ez 

félelemmel tölt el engem. Mi van akkor, ha imádkozok valakiért, és nem gyógyul meg? Honnan 

tudjam, hogy bekövetkezik a gyógyulás?” Fel kell ismerned, hogy nem te teszed a csodákat; 

Isten teszi azokat. Nem a te felelősséged, ha a csoda működik, és a személy megszabadul, és 

nem a te hibád, ha nem így történik. Te csak imádkozz; Isten az, aki véghezviszi a gyógyítást, 

de rajtad keresztül kell kiáradnia. Isten használni akar téged csodálatos módon. Fel kell 

lapoznod Isten Igéjét, látnod kell, hogyan működött ez mások esetében, alkalmaznod kell 

azokat a dolgokat az életedben, és hagynod kell, hogy Isten csodálatos, természetfeletti hatalma 

elkezdjen ma átáradni rajtad.  

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Mit nevezünk csodának? 

 

 

2. Olvasd el Mk 2,10–12 versét. Mit mutatott be Jézus csodája, mire van hatalma? 

 

 

3. Olvasd el Mk 16,15–18 versét. Mint hívők, mit kell tennünk? 

 

 

4. Olvasd el ApCsel 8,5–8 és 12. versét. Mit láttak az emberek, és mit tettek erre válaszul? 

 

 

5. Olvasd el ApCsel 3,12 versét. Mit mondott Péter apostol saját szentségéről a csodák 

szempontjából?  

 

6. Olvasd el ApCsel 3,16 versét. Hogyan történtek a csodák? 

 

 

7. Vannak olyan csodák az Újszövetségben, melyek nem az apostolok által történtek meg? 

 

 

8. Olvasd el 1Kor 1,7 versét. Mikor töröltetik el a csodák ajándéka? 
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A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Mk 2,10–12 – „[10] Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket 

megbocsátani a földön - így szólt a bénához: [11] Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és 

menj haza!”. [12] Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; 

úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még sohasem 

láttunk!” 

 

Mk 16,15–18 – „[15] Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, 

hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. [16] Aki hisz, és megkeresztelkedik, 

üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. [17] Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: 

az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, [18] kígyókat vesznek kezükbe, és ha 

valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” 

 

ApCsel 8,5–8.12 – „[5] Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. [6] 

A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták 

azokat a jeleket, amelyeket tett. [7] A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan 

kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, [8] és nagy öröm volt abban a városban. 

De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló 

evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek; férfiak és nők egyaránt. 

 

ApCsel 3,12 – „Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez: „Izráelita férfiak, mit csodálkoztok 

ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő 

járjon?” 

 

ApCsel 3,16 – „Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok 

és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára.” 

 

Mk 9,38–39 – „[38] János ezt mondta neki: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki 

ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket.” [39] Jézus azonban ezt mondta: „Ne 

tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna 

engem,” 

 

ApCsel 8,5–7 – „[5] Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. [6] A 

sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták 

azokat a jeleket, amelyeket tett. [7] A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan 

kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult,” 

 

ApCsel. 9,10–18 – „[10] Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr 

megszólította őt látomásban: „Anániás!” Ő így válaszolt: „Íme, itt vagyok, Uram.” [11] Az Úr 

pedig így szólt hozzá: „Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és 

keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek: mert íme, imádkozik, [12] és 

látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson.” 

[13] Anániás így válaszolt: „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te 

szentjeid ellen Jeruzsálemben, [14] és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja 

mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet.” [15] Ezt mondta neki az Úr: „Menj el, mert 

választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé. [16] Én 

pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.” [17] Anániás pedig 

elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: „Atyámfia, Saul, az Úr küldött 
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engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, 

és megtelj Szentlélekkel.” [18] És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra 

látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett,” 

 

1Kor 1,7 – „Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus 

Krisztus megjelenését várjátok,” 

 

 

Megoldások 

 

 

 

1. Mit nevezünk csodának? Rendkívüli vagy szokatlan eseményt, melyet isteni erő 

megnyilvánulásának tekintenek, valamint Isten erejének természetfeletti 

közbeavatkozását a természetes törvények felett. 

 

2. Olvasd el Mk 2,10–12 versét. Mit mutatott be Jézus csodája, mire van hatalma? 

Megbocsátani a bűnöket. 

 

3. Olvasd el Mk 16,15–18 versét. Mint hívők, mit kell tennünk? Hirdetnünk kell az 

evangéliumot, meg kell keresztelnünk a megtérteket, ördögöket kell űznünk, nyelveken 

kell szólnunk, és betegeket kell gyógyítanunk. 

 

4. Olvasd el ApCsel 8,5–8 és 12. versét. Mit láttak az emberek, és mit tettek erre válaszul? 

Csodákat láttak (7. vers), hittek Jézusban, és megkeresztelkedtek vízzel (12. vers). 

 

5. Olvasd el ApCsel 3,12 versét. Mit mondott Péter apostol saját szentségéről a csodák 

szempontjából? Nem az ő szentsége vagy hatalma gyógyította meg az embert; hanem Isten. 

 

6. Olvasd el ApCsel 3,16 versét. Hogyan történtek a csodák? Jézus neve és a Benne való hit 

által. 

 

7. Vannak olyan csodák az Újszövetségben, melyek nem az apostolok által történtek meg? Igen. 

Krisztus egyik meg nem nevezett követője által (Mk 9,38–39), Filep által (ApCsel 8,5–7), 

Anániás által (ApCsel 9,10–18). 

 

8. Olvasd el 1Kor 1,7 versét. Mikor töröltetik el a csodák ajándéka? Az Úr Jézus eljövetelekor; 

azaz amikor visszatér. 
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Harmadik szint 4. Lecke 

 

AZ ISTENTŐL VALÓ KAPCSOLATOK EREJE  
Írta: Don Krow 

 

 

 

Ma az Istentől való kapcsolatokban rejlő erőről fogunk beszélni. Ha belegondolsz, az egész 

Biblia beszél erről a témáról. Például az „egyház” szó, a görög nyelvben ekklesia, azt jelenti, 

„kihívott csoport”. Ha megnézed Isten Igéjében, látni fogod, hogy az egyház, vagy Isten népe, 

buzdítva van az egybegyűlésre. Ösztönzést kap, hogy imádkozzon együtt, és nap mint nap 

bátorítsa egymást. Felbátorodnak az Istentől való kapcsolatok által, miközben együtt járnak. Ha 

ugyancsak megvizsgálod a „vén” szót, sok helyen megtalálod a Bibliában. Annak a személynek 

a meghatározására használják, aki idősebb, aki érett, aki Krisztus élete szerint jár, és aki sikeres 

a családi és a házaséletében. Ha gondjaim lennének a házasságommal, olyan emberhez 

fordulnék, aki istenfélő, aki isteni bölcsességre tett szert az évek során. 

 

Fel kell ismernünk, hogy a Biblia úgy írja le Krisztus testét, mint fizikai testet. Van keze, 

szeme, füle, és egyéb testrészei. Mindnyájan egymás részei vagyunk. Mint egymás részei, erőt 

meríthetünk egymásból. Minden ínszalagnak, minden testrésznek meg van a saját ajándéka, 

saját tehetsége, saját módja arra, hogy erőt és ismeretet adjon. 

 

A Biblia azt mondja a Jak 5,16 versben: „Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és 

imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó 

könyörgésének.” Ez csak egy példa a Bibliában az Istentől való kapcsolatok erejére. Tudod, 

van valami Krisztus testében, ami hiányzik. Szerintem azzal, hogy hangsúlyozzuk a hívők 

papságát, a közvetlenül Istenhez, nem pedig az egymáshoz fordulást, elvesztünk valamit. A 

Biblia arra ösztönöz, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket. Van egy barátom, akit Dr. 

Loren Lewis-nak hívnak. Egy korosabb férfi, akivel sok időt töltöttem együtt. Görög tudós, és 

egyenesen görögből olvas. Ha találok valamit a Bibliában, amit nehezen értek, hozzá fordulok, 

és megkérdezem tőle, mit mondanak arról a görögök. Ugyancsak tőle kérdezem a görög 

igeidőket, és sok segítséget kapok tőle a Biblia tanulmányozásában. Rengeteg órát töltöttem 

vele. Bölcs ember. Istenfélő ember. Sikeres a házassága. Van egy sikeres családja. És vannak 

idők, amikor mindnyájunknak meg kell vallanunk a bűneinket. Tudom, hogy a Biblia arra 

utasít, hogy Istennek tegyünk bűnvallást, és nem azt mondom, hogy valld meg valakinek a 

bűneidet, mintha ő megbocsáthatná azokat, mivel ezzel közvetlenül Istenhez kell fordulnunk. 

De számot kell tudnunk adni az életünkben. 

 

Az Istentől való kapcsolatokban rejlő erő ugyanaz az erő, amelyre szükségünk van a 

számadáshoz és ahhoz, hogy valaki az Úr keresésére buzdítson minket. A Zsidókhoz írt 

levélben a Biblia arra ösztönöz, hogy minden nap buzdítsuk egymást, és ne hagyjuk el a 

gyülekezetünket, bátorítsuk egymást, figyelmeztessük egymást, nehogy valamelyikünk 

megkeményedjen a bűn csalása következtében. Mindez az Istentől való kapcsolatok 

fontosságáról beszél. Másfelől a Biblia sok helyen int minket az istentelen kapcsolatoktól, és 

rávilágít, milyen hatással vannak ezek az istentelen kapcsolatok az elménkre és a 

gondolkodásunkra. Mielőtt tudatára ébrednénk, belevezethetnek minket olyan dolgokba, 

amelyekbe nem volna szabad belekerülnünk. Ez azért történhet meg, mert nem védjük meg 

magunkat, és nem vesszük körül magunkat istenfélő tanácsolókkal (Péld 11,14; 13,20; és 1Kor 

15,33). A Biblia azt mondja: „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze 



 152 

egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a 

sötétséghez?”(2Kor 6,14). 

 

Ahogy a keresztény életben jársz, buzdulj fel arra, hogy istenfélőkkel vedd körül magad, és 

hagyd el azokat, akik helytelen irányba befolyásolnának. Nagyon fontos, hogy istenfélő hívők 

legyenek az életünkben, akikkel formálhatjuk magunkat (Péld 27,17), és akinek 

elszámolhatunk. Isten áldjon meg, miközben ezeken a dolgokon elmélkedsz és gondolkozol. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el 1Kor 15,33 versét. Mit tanít ez a vers a kapcsolatokról? 

 

 

2. Olvasd el 1Kor 12,12 versét. Mit mutat ez a vers nekünk a keresztény életről? 

 

 

3. Olvasd el Zsid 10,24 versét. Mit tanulhatunk meg az Istentől való kapcsolatokról a Zsid 10,24 

verséből?  

 

4. Olvasd el Zsid 10,25 versét. Mit tanulhatunk meg ebből a versből a kapcsolatokról? 

 

 

5. Olvasd el Péld 5,22–23 versét. Miért kell megőriznünk a szívünket az istentelen 

kapcsolatoktól?  

 

6. Olvasd el 2Tim 2,22 versét. Kikkel együtt törekedjünk az igazságosságra, a hitre, a szeretetre, 

és a békességre?  

 

7. Olvasd el Zsid 13,7 versét. Kiket kell emlékezetünkben őriznünk, és mintáknak tekintenünk 

az életünkre?  

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

1Kor 15,33 – „Ne tévelyegjetek: „A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!” 

 

1Kor 12,12 – „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha 

sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.” 

 

Zsid 10,24 – „Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre 

buzdítsuk.” 

 

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

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

 

Péld 5,22–23 – „[22] Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. [23] Meghal 

az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította.” 
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2Tim 2,22 – „Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a 

szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.” 

 

Zsid 13,7 – „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. 

Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el 1Kor 15,33 versét. Mit tanít ez a vers a kapcsolatokról? A rossz társaság 

megrontja a jó jellemet. 

 

2. Olvasd el 1Kor 12,12 versét. Mit mutat ez a vers nekünk a keresztény életről? Akárcsak a 

fizikai testnek, nekünk is szükségünk van Krisztus testének más részeire. 

 

3. Olvasd el Zsid 10,24 versét. Mit tanulhatunk meg az Istentől való kapcsolatokról a Zsid 10,24 

verséből? Akik ilyen kapcsolatban vannak, buzdítsák egymást szeretetre és jó 

cselekedetekre. 

 

4. Olvasd el Zsid 10,25 versét. Mit tanulhatunk meg ebből a versből a kapcsolatokról? 

Találkoznunk kell, közösséget kell gyakorolnunk, és bátorítanunk kell egymást. 

 

5. Olvasd el Péld 5,22–23 versét. Miért kell megőriznünk a szívünket az istentelen 

kapcsolatoktól? Nehogy megmámorosítsa szívünket a sok bolondság (23. vers). 

 

6. Olvasd el 2Tim 2,22 versét. Kikkel együtt törekedjünk az igazságosságra, a hitre, a szeretetre, 

és a békességre? Azokkal, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. 

 

7. Olvasd el Zsid 13,7 versét. Kiket kell emlékezetünkben őriznünk, és mintáknak tekintenünk 

az életünkre? Vezetőinket, akik Isten Igéjét hirdetik nekünk. 
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Harmadik szint 5. Lecke 

 

ÜLDÖZÉS 
Írta: Don Krow 

 

 

Ma az üldözés témáját tekintjük át, és Jézus szavait a Mt 10,16–23 versében. Fel akarta 

készíteni a tanítványait a szembenállókra; azt akarta, hogy tudják, szembenállással fognak 

találkozni. Mindazok, akik istenfélő, Krisztus-központú életet élnek, üldözést fognak szenvedni 

(2Tim 3,12). Ez nem olyasmi, amit megdorgálhatsz. Az ellenség mögötte lehet, de az üldözés 

az igazságossággal együtt jár. A Biblia azt mondja, hogy azok, akik istenfélő életet élnek 

Krisztusban, üldöztetni fognak. Jézus felkészítette a tanítványait, amikor azt mondta nekik: 

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, 

és szelídek, mint a galambok.”  (Mt 10,16). Az „íme” szó azt jelenti: „Idefigyeljetek, fiúk, azt 

akarom, hogy megértsétek. Elküldelek benneteket, mint juhokat a farkasok közé.” A juhok a 

legvédtelenebb, legfüggőbb állatok, amelyet ismerek. A juhnak nincs agyara vagy esetleg 

mérge, mint a kígyónak – semmivel sem tud védekezni. Az egyetlen védelem, amiben valójában 

bízhat, a pásztor. 

 

A pásztor felelőssége, hogy távol tartsa a farkasokat a nyájtól, de Jézus éppen az 

ellenkezőjét mondja: „Elküldelek benneteket, mint juhokat egy falka farkas közé.” Nem 

megdöbbentő ez? Az ok, amiért ezt mondta, hogy szembenállásra készítse fel őket. Az Ef 6,12 

versében az áll: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, 

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

vannak.” Lesz szembenállás. A keresztény élet része a szembenállás, és Jézus azt akarja, hogy 

tudj erről. Fel akar készíteni rá, amikor azt mondja: „legyetek tehát okosak, mint a kígyók” (Mt 

10,16). Az „okosak” szó minden helyzetre vonatkozik, amikor nem szükségszerűen merülnek 

fel problémák, de a bölcsességnek mindenkor birtokában kell lennünk. Legyetek bölcsek, mint 

a kígyók, de ártalmatlanok, mint a galambok. 

 

Ezután Jézus hozzáteszi: „Óvakodjatok az emberektől,” (Mt 10,17). Az ellenség embereket 

fog használni. Az Ef 2,2 verse kijelenti, hogy van „a  levegő birodalmának fejedelme, az a 

Szellem, amely most az engedetlenség fiaiban működik.” A Sátán embereket használ fel a 

velünk való szembenállásra, Jézus Krisztus céljaival való szembenállásra, és Isten Igéjével való 

szembenállásra. „Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és 

megkorbácsolnak zsinagógáikban” (Mt 10,17). Pál azt mondja: „Zsidóktól ötször kaptam 

negyven botütést, egy híján háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor 

szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain.” (2Kor 11,23–24). 

Jézus azt mondta, hogy kormányzók elé visznek – az ellenség olykor még a kormányokat is 

felhasználja Jézus céljaival való szembenállásra. Kormányzók és királyok elé fognak hurcolni 

Jézusért, és a bizonyságtételért, melyet nekik vagy ellenük teszel. 

 

Tanár vagyok a Charis Biblia Iskolában. Tanítottam egy kurzust az evangélizációról, és 

megmutattam a tanítványoknak, hogyan használjanak egy evangélizációs levelet és a személyes 

bizonyságtételt arra, hogy elérjék az elveszetteket. Magam is írtam egy ilyet, és elküldtem ötven 

és száz közötti példányban. Néhány nappal később felhívott egy asszony a városból, akit Mary 

Anne-nek hívtak. Azt mondta: „Ezt nem viszi el szárazon; nem beszélhet nekem Jézus 

Krisztusról; ezt nem ússza meg. Honnan tudta meg a nevemet egyáltalán?” Azt feleltem: 
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„Egyenesen a telefonkönyvből.” Így válaszolt: „Hazudik! Az én nevem és címem nincs benne 

a telefonkönyvben!” Azt feleltem: „Pedig onnan vettem.” Azt mondta: „Holnap fel fogja 

keresni magát a rendőrség!” Azt gondoltam magamban: Tényleg igaz a Biblia? És a rendőrség 

csakugyan felkeresett másnap. Legalább két órát töltöttek nálam, és megpróbáltak kihallgatni. 

 

Érted, amit mondok? Amikor bűnözők szaladgálnak az utcán, a rendőrség két órát pazarolt 

rám az idejéből. Miért? Jézus Krisztus és az Evangélium miatt. Tényleg igaz Isten Igéje? Ha 

kiállsz Isten Igéje mellett, ha bátor vagy a bizonyságtevésre, ha bátor vagy Jézus hirdetésére, 

ha bátor vagy igaz életet élni az emberek előtt, szembenállásba fogsz ütközni. Vannak erői a 

gonosznak, és vannak erői a jónak. Jézus azt akarta, hogy a tanítványai felkészüljenek erre.  

 

Jézus azt mondta a Mt 10,19 versében. „Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok 

amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit 

mondjatok.” Isten Szellemével bölcs leszel, mint István. Az emberek nem tudtak mit kezdeni 

azzal a bölcsességgel, amellyel szólt. Jézus kijelenti a 22–23 versben: „és mindenki gyűlöl majd 

titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik 

városban, meneküljetek a másikba.” Az igazsággal való szembenállást, Jézus Krisztus céljaival 

való szembenállást valóságosan megtapasztalod, ha cselekvője is vagy az Igének, nem csak 

hallgatója. 

 

Egyszer egy kis időre elmentem egy parkba, és láttam egy idős nőt a hintán ülve. Azt 

gondoltam magamban: „Ártalmatlan hölgy; nem tud engem bántani.” Megkérdeztem tőle, 

leülhetek-e a mellette lévő hintára, majd leültem, és szóba elegyedtem vele. Megtudtam, hogy 

a neve Jane, és azt mondtam neki: „Egyébként mivel foglalkozik, Jane?” Azt felelte: Ó, én már 

benne járok a korban; már nem dolgozom. Nyugdíjas vagyok.” Majd megkérdezte: „És maga 

mivel foglalkozik?” Azt feleltem: „Egy felekezetközi szolgálatnak dolgozom, egy 

felekezetközi szervezetben.” Hirtelen elborult az arca. Azt mondta: „Nehogy Istenről kezdjen 

nekem beszélni! Nehogy papoljon nekem Jézusról!” Azt feleltem: „Ó Jane, nem kellene így 

beszélnie.”, ő pedig így szólt: „Ha Jézus Krisztus előttem állna, arcul köpném!” Azt mondtam: 

„Jane! Nem kéne ilyet mondania! Bizonyára sok egyházi ember bántotta magát, azért beszél 

így. Jane, nem kéne így beszélnie! Hadd meséljek magának a családomról!” De ő félbeszakított: 

„Nem! Azt mondtam, ne szóljon hozzám! Maga Jézus Krisztusról akar beszélni, és arról, mit 

tett Isten a családjában, de én nem akarom hallani! Ne mondjon semmit!” Én erősködtem: 

„Jane, kérem, beszélnem kell magának Jézusról!” Rám szólt: „Nem! Azt mondtam, FOGJA BE 

A SZÁJÁT!” 

 

Egy kis kutyát tartott pórázon, magához húzta, és elindult vele a parkból. Itt volt egy nő, 

aki nem volt a maga ura, mert egy szellem vette hatalma alá, az engedetlenség szelleme. Az 

ellenség uralma alatt volt. Azt gondoltam magamban: „Nem vagyok hozzászokva, hogy 

kiabáljanak velem. Nem vagyok hozzászokva, hogy a szemembe ordítsanak.” De nem éreztem 

mást, csak szánalmat, csak szeretetet Jane iránt. Nem volt a maga ura, én pedig teljes uralom 

alatt voltam. Hazamentem, és így szóltam: „Uram, tudod mit? A legnagyobb csoda az, hogy én 

uralom alatt voltam. Amikor valaki ellenem fordul, csak szeretetet és szánalmat érzek iránta. 

 

Üldözést és szembenállást fogunk tapasztalni, ha Jézus nevében járunk. Istennek ugyanaz a 

Szelleme, mely bátorságot ad Jézus hirdetéséhez akkor is, amikor elutasítanak minket Ő érte, 

ugyanaz a Szellem fog minket vigasztalni és erősíteni minden helyzetben. 

 

Kérdések a tanítványokhoz 
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1. Olvasd el 2Tim 3,12 versét. Azok, akik istenfélő életet élnek, mivel fognak szembesülni?  

 

 

2. Hogyan határoznád meg az „üldözés” fogalmát? 

 

 

3. Olvasd el Mk 4,16–17 versét. Mi az oka a megpróbáltatásnak és az üldözésnek? 

 

 

4. Olvasd el ApCsel 8,1.4 versét. Mit eredményezett a jeruzsálemi üldözés? 

 

 

 

5. Olvasd el Mt 5,10–12 versét. Áldás van azokon, akiket üldöznek az  

 

6. Olvasd el Mt 5,10–12 versét. Amikor a hívők üldöztetést szenvednek az igazságért, mire 

számíthatnak a jövőben?  

 

7. Olvasd el ApCsel 9,4–5 versét. Kit üldözött Saul?  

 

8. Olvasd el ApCsel 9,1 versét. Valójában kit üldözött Saul?  

 

 

9. Olvasd el Gal 6,12 versét. A júdaizmus hívei a Galata levélben megpróbálták hozzátenni az 

evangéliumhoz a Törvény betartását. Amikor ezt tették, mit kerültek el? 

 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

2Tim 3,12 – „De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni 

fogják.” 

 

Mk 4,16–17 – „[16] Akiknél a mag a sziklás talajra hullott: amikor meghallják az igét, azonnal 

örömmel fogadják, [17] de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha 

nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak.” 

 

ApCsel 8,1.4. – „[1] Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés 

kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea 

és Samária területén. [4] Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. 

 

Mt 5,10–12 – „ [10] Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 

[11] Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat 

hazudnak rólatok. [12] Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen 

így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” 

 

Mt 5,12 – „Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így 

üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” 
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ApCsel 9,4–5 – „[4] és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: „Saul, 

Saul, miért üldözöl engem?” [5] Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: 

„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” 

 

ApCsel 9,1 – „Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a 

főpaphoz,” 

 

Gal 6,12 – „Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy 

körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket.” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el 2Tim 3,12 versét. Azok, akik istenfélő életet élnek, mivel fognak szembesülni? 

Üldözéssel. 

 

2. Hogyan határoznád meg az „üldözés” fogalmát? Zaklatás; szenvedés okozása hitvallás 

miatt. 

 

3. Olvasd el Mk 4,16–17 verseket. Mi az oka a megpróbáltatásnak és az üldözésnek? Az Ige; 

azaz, az Igét akarják eltüntetni. 

 

4. Olvasd el ApCsel 8,1.4 versét. Mit eredményezett a jeruzsálemi üldözés? Az emberek 

szétszóródtak, és mindenfelé hirdették az Igét. 

 

5. Olvasd el Mt 5,10–12 versét. Áldás van azokon, akiket üldöznek az igazságért. 

 

6. Olvasd el Mt 5,10–12 versét. Amikor a hívők üldöztetést szenvednek az igazságért, mire 

számíthatnak a jövőben? Jutalmuk lesz a mennyben. 

 

7. Olvasd el ApCsel 9,4–5 versét. Kit üldözött Saul? Jézust. 

 

8. Olvasd el ApCsel 9,1 versét. Valójában kit üldözött Saul? Az Úr tanítványait (a 

keresztényeket). 

 

9. Olvasd el Gal 6,12 versét. A júdaizmus hívei a Galata levélben megpróbálták hozzátenni az 

evangéliumhoz a Törvény betartását. Amikor ezt tették, mit kerültek el? Azt, hogy üldözést 

szenvedjenek Krisztus keresztjéért. Más szavakkal elkerülték az üldözést, mely azért 

támadt, ha azt hirdették, hogy az üdvösség kizárólag kegyelem által, Krisztusban való 

hiten keresztül nyerhető el. 
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Harmadik szint 6. Lecke 

 

A KIRÁLY ÉS ORSZÁGA 
Írta: Don Krow 

 

 

 

Az Ószövetségben az különböztette meg Izraelt a többi nemzettől, hogy az államformája 

teokrácia volt. Más szavakkal, közvetlenül Isten uralma alatt állt (Ézs 43,15). Később Izrael 

történelmében a nép olyan akart lenni, mint a világ más népei, vagyis azt akarták, hogy egy 

földi király uralkodjon felettük (1Sám 8,5–19). Isten teljesítette a kérésüket, és választott 

számukra egy királyt, Sault (1Sám 10,24–25). Később Saul engedetlensége miatt Isten Dávidot 

támasztotta királynak, egy Isten szíve szerint való embert (ApCsel 13,21–22 és 1Kir 15,3). 

 

A királynak kellett lennie a láthatatlan Isten látható képviselőjének (5Móz 17,14–20). Ha a 

király követte az Urat, ő és országa jólétben élt. Ha a király nem követte az Urat, népével együtt 

fogságba került, és országa pusztulásra jutott (1Sám 15,22–23). 

 

Amikor Isten királyt választott, elküldött egy prófétát, hogy kenje fel olajjal. Ez a Szent 

Szellemet jelképezte, mely eljön arra a személyre, hogy hatalommal ruházza fel, és felkenje az 

uralkodásra. Ekkor Isten Szelleme leszállt, megváltoztatta a személy szívét, hogy 

igazságosságban uralkodjon, mivel Isten volt vele (1Sám 10,1.6–7, és 9). Ebből az uralkodásra 

(vagy királyságra) való kenetből származik a Messiás fogalma. A „felkent” szó a héberben 

Mashiac (Messiás), melynek fordítása a görög nyelvben christos (Krisztus). Az Ószövetségben 

a próféták megjövendölték, hogy el jön majd a Messiás (a Felkent), és a mennyek Istene fel 

fogja állítani a királyságát, melynek soha nem lesz vége (Dán 2,44; 7,14 és 27). A Bibliában, 

ha megfigyeled, Jézus sohasem magyarázta meg a zsidóknak, mit értett a királyság alatt. Ez 

ószövetségi fogalom volt, melynek eljövetelét már várták (Ézs 9,6–7;11,1–6; Dán 2,44;7,13–

14,18 és 27.). 

 

Nem lehet megérteni Jézus üzenetét, a királyság alapvető megértése nélkül. A királyság 

(Isten országa – a ford.) volt az üzenet, melyről Jézus beszélt, és az egyetlen, melyről utasította 

a tanítványait, hogy hirdessék (Mk 1,14–15; Lk 9,1–2; ApCsel 28,23–31; Lk 16,16 és Mt 

24,14). Erre az üzenetre utal az „üdvösség” vagy az „örök élet” felajánlása (Zsid 2,3; Mt 19,16; 

19,23; ApCsel 28,23–24.28; és 30–31). „Az Isten országa” kifejezés egy csoport embert jelöl, 

akik Isten uralma alatt vannak. Ahhoz, hogy valaki Isten országába beléphessen, feltételeknek 

kell megfelelnie. A szív megváltozása a követelmény. A szívnek ezt a megváltozását nevezi a 

Biblia megtérésnek. Ez a változás Isten felé következik be; ami azt jelenti, hogy elfordul a 

Sátántól, a bűntől, és annak útjaitól Isten felé, Krisztus felé, és az Ő útjaira. Amikor valaki 

megteszi ezt a fordulatot, Isten felajánlja neki (mint ajándékot Jézus kiontott vére által) a 

bűnbocsánatot és az örök életet (Róm 6,23). Erre a jó hírre utal a „kegyelem Evangéliuma” 

vagy „Isten országának” a hirdetése (ApCsel 20,24–25). 

Isten országát a kegyelem jellemzi (Mt 20,1–16), és csendben, titokban jött el Jézus szolgálata 

során (Mt 13,33). Egy napon dicsőséges és látható formában fog megjelenni (Mt 13,36–43). 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

1. Olvasd el Dán 2,44 versét. Az ószövetségi próféták megjövendölték a Messiás (vagy Felkent) 

eljövetelét, és hogy a mennyek Istene felállítja a királyságát, amely: A. 1000 évig fog fennállni. 

B. soha nem lesz vége. C. ideiglenes lesz. 
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2. Olvasd el Mt 4,17.23 versét. Mi volt Jézus üzenete? 

 

 

3. Olvasd el Mk 1,14–15 versét. Jézus az __________________ evangéliumát hirdette. 

 

4. Olvasd el Lk 4,43 versét. Jézust azért küldte Isten, hogy _____________________. 

 

5. Olvasd el Jn 4,25 versét. A Bibliában Jézus sosem magyarázta meg a zsidóknak, mit értett 

királyság alatt. Ez egy ószövetségi fogalom volt, melyet A. Kevésbé ismertek. B. Nem tartottak 

eljövendőnek C. Már vártak. 

 

6. Olvasd el Lk 9,1–2 versét. Mely három dolgot tett a tizenkét apostol? 

 

 

7. Olvasd el Lk 10,1–2.8–9 versét. Milyen üzenetet bízott Jézus a hetven tanítványra, mit 

hirdessenek?  

 

8. Olvasd el Lk 23,2 versét. A zsidók saját meghatározása szerint a „Krisztus” szó azt jelenti, 

valaki, aki  

 

9. Olvasd el ApCsel 17,7 versét. A római törvényekkel szemben a zsidók szerint Pál apostol azt 

tanította, hogy van egy másik  

 

10. Olvasd el ApCsel 19,8–10 versét. Pál bátran beszélt Efézusban, vitatkozva és meggyőzve 

másokat az  

 

11. Olvasd el ApCsel 28,23–31 versét. A 31. vers alapján mit hirdetett Pál apostol? 

 

 

12. Olvasd el Mt 24,14. versét. Mi az üzenet, amelyet az egész világon hirdetni kell? 

 

 

13. Olvasd el ApCsel 20,24–25 versét. Néha a Királyság Evangéliumát úgy említik, mint a 

________________________ Evangéliumát. 

 

14. Olvasd el Lk 16,16 versét. Lehetetlen megérteni Jézus üzenetét a királyság alapvető 

megértése nélkül. A királyság volt az üzenet, melyről Jézus beszélt, és az egyetlen, melyről arra 

utasította a tanítványait, hogy A. hirdessék. B. hagyják figyelmen kívül. C. gondolkodjanak 

rajta. 

 

15. Olvasd el Mt 6,10 versét. Isten királysága alapvetően Isten uralmát jelenti. Hogyan 

fejeződik ez ki ebben a versben?  

 

16. Olvasd el Kol 1,13–14 versét, és Róm 14,9 versét. Az „Isten országa” egy csoport embert 

jelöl, akik A. behívják a szívükbe Jézust. B. elfogadják Isten uralmát (elvetik a Sátánét), és 

bűnbocsánatot nyernek. C. csatlakoznak gyülekezethez. 
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17. Olvasd el Mt 4,17 versét. Ahhoz, hogy belépj Isten országába, a szív megváltozására van 

szükség. A szívnek ezt a megváltozását a Biblia úgy nevezi: A. bűnbánat, B. a Törvény 

cselekedetei, C. megtérés. 

 

18. Olvasd el ApCsel 26,18 versét. Elfordultál már a ____________________-től a 

világossághoz, a Sátán __________________-tól __________________ -hez, hogy bocsánatot 

nyerj a bűneidre? 

 

 

 

19. Olvasd el Ez 36,26–27 versét, és ApCsel 11,15–18 versét. Kaptál már új szívet és új 

szellemet, mely arra ösztönöz, hogy Isten útján járj?  

 

20. Olvasd el Lk 18,13–14 versét. Segítségül hívtad már az Úr nevét a bűneid bocsánatáért? 

 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Dán 2,44 – „Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely 

nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a 

királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké.” 

 

Mt 4,17.23 – „[17] Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek 

országa.” [23] Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek 

országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében.” 

 

Mk 1,14–15 – „[14] Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette 

az Isten evangéliumát: [15] „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és 

higgyetek az evangéliumban.” 

 

Lk 4,43 – „Ő azonban ezt mondta nekik: „A többi városban is hirdetnem kell az Isten 

országának evangéliumát, mert ezért küldettem.” 

 

Jn 4,25 – „Az asszony így felelt: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és 

amikor eljön, kijelent nekünk mindent.” 

 

Lk 9,1–2 – „[1] Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög 

felett, és a betegségek gyógyítására. [2] Ezt mondta nekik: „Semmit ne vigyetek az útra, se 

botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsóruhátok se legyen.” 

 

Lk 10,1–2.8–9 – „[1] Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és 

elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. [2] Így 

szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy 

küldjön munkásokat az aratásába. [8] Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt 

egyétek, amit elétek tesznek. [9] Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: 

Elközelített az Isten országa.” 
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Lk 23,2 – „Ott így kezdték vádolni: „Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy 

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

 

ApCsel 17,7 – „Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, 

mivel mást tartanak királynak: Jézust.” 

 

ApCsel 19,8–10 – „[8] Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, 

vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. [9] Amikor pedig egyesek 

ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a 

tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában 

tanított. [10] Ez két éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az 

Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök.” 

 

ApCsel 28,23–31 – „[23] Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a 

szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket 

meggyőzni Jézusról Mózes törvénye és a próféták alapján. [24] Egyesek hittek a beszédének, 

mások meg nem hittek. [25] Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, s ekkor Pál ezt 

az egy igét mondta nekik: „Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, [26] 

amikor ezt mondta: Menj el ehhez a néphez, és mondd meg: Hallván halljatok, és ne értsetek, 

és látván lássatok, és ne lássátok meg! [27] Mert megkövéredett e nép szíve, és fülükkel nehezen 

hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, 

szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. [28] Vegyétek tehát 

tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják 

azt hallani.” [29] (Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak.) [30] 

Ő pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik 

felkeresték. [31] Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes 

bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül.” 

 

Mt 24,14 – „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, 

bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” 

 

ApCsel 20,24–25 – „[24] De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, 

csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, 

hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. [25] És most tudom, hogy 

közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki.” 

 

Lk 16,16 – „A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét 

hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje.” 

 

Mt 6,10 – „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön 

is;” 

 

Kol 1,13–14 – „[13] Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket 

szeretett Fiának országába, [14] akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.” 

 

Róm 14,9 – „Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az 

élőkön uralkodjék.” 

 

Mt 4,17 – „Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek 

országa.” 
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ApCsel 26,18 – „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a 

világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által 

megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” 

 

Ez 36,26–27 – „[26] Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a 

kőszívet, és hússzívet adok nektek. [27] Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, 

hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.” 

 

ApCsel 11,15–18 – „[15] Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan 

ránk is leszállt kezdetben. [16] Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt: János vízzel 

keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. [17] Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta 

nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy 

akadályozzam az Istent?” [18] Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és 

így szóltak: „Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre.” 

 

Lk 18,13–14 – „és így szóltak: „[13] Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy 

törvényellenes módra tiszteljék az Istent.” [14] Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a 

száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: „Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos bűntettről 

volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket.” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Dán 2,44 versét. Az ószövetségi próféták megjövendölték a Messiás (vagy Felkent) 

eljövetelét, és hogy a mennyek Istene felállítja a királyságát, amely: B. soha nem lesz vége.  

 

2. Olvasd el Mt 4,17.23. versét. Mi volt Jézus üzenete? Térjetek meg, mert elközelített a 

mennyek országa. 

 

3. Olvasd el Mk 1,14–15 versét. Jézus az Isten országának evangéliumát hirdette. 

 

4. Olvasd el Lk 4,43 versét. Jézust azért küldte Isten, hogy hirdesse az Isten országát 

(királyságát- a ford). 

 

5. Olvasd el Jn 4,25 versét. A Bibliában Jézus sosem magyarázta meg a zsidóknak, mit értett 

királyság alatt. Ez egy ószövetségi fogalom volt, melyet C. Már vártak. 

 

6. Olvasd el Lk 9,1–2 versét. Mely három dolgot tett a tizenkét apostol? Ördögöket űztek, 

betegeket gyógyítottak, és hirdették Isten országát. 

 

7. Olvasd el Lk 10,1–2.8–9 versét. Milyen üzenetet bízott Jézus a hetven tanítványra, mit 

hirdessenek? Isten országát. 

 

8. Olvasd el Lk 23,2 versét. A zsidók saját meghatározása szerint a „Krisztus” szó azt jelenti, 

valaki, aki Király. 

 

9. Olvasd el ApCsel 17,7 versét. A római törvényekkel szemben a zsidók szerint Pál apostol azt 

tanította, hogy van egy másik Király, az egy Jézus. 
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10. Olvasd el ApCsel 19,8–10 versét. Pál bátran beszélt Efézusban, vitatkozva és meggyőzve 

másokat az Isten országának dolgairól. 

 

11. Olvasd el ApCsel 28,23–31 versét. A 31. vers alapján mit hirdetett Pál apostol? Az Isten 

országát, és tanította azokat a dolgokat, melyek az Úr Jézusra vonatkoztak. 

 

12. Olvasd el Mt 24,14 versét. Mi az üzenet, amelyet az egész világon hirdetni kell? Az Isten 

országának evangéliumát. 

 

13. Olvasd el ApCsel 20,24–25 versét. Néha a Királyság Evangéliumát úgy említik, mint Isten 

kegyelmének Evangéliumát. 

 

14. Olvasd el Lk 16,16 versét,. Lehetetlen megérteni Jézus üzenetét a királyság alapvető 

megértése nélkül. A királyság volt az üzenet, melyről Jézus beszélt, és az egyetlen, melyről arra 

utasította a tanítványait, hogy A. hirdessék.  

 

15. Olvasd el Mt 6,10 versét. Isten királysága alapvetően Isten uralmát jelenti. Hogyan 

fejeződik ez ki ebben a versben? Isten akarata történik a földön, ahogy az Ő akarata 

történik a mennyben. 

 

16. Olvasd el Kol 1,13–14 versét, és Róm 14,9 versét. Az „Isten országa” egy csoport embert 

jelöl, akik B. elfogadják Isten uralmát (elvetik a Sátánét), és bűnbocsánatot nyernek.  

 

17. Olvasd el Mt 4,17 versét. Ahhoz, hogy belépj Isten országába, a szív megváltozására van 

szükség. A szívnek ezt a megváltozását a Biblia úgy nevezi: C. megtérés. 

 

18. Olvasd el ApCsel 26,18 versét. Elfordultál már a sötétség-től a világossághoz, a Sátán 

hatalmá-tól Isten-hez, hogy bocsánatot nyerj a bűneidre? 

 

19. Olvasd el Ez 36,26–27 versét, és ApCsel 11,15–18 versét. Kaptál már új szívet és új 

szellemet, mely arra ösztönöz, hogy Isten útján járj?  

 

20. Olvasd el Lk 18,13–14 versét. Segítségül hívtad már az Úr nevét a bűneid bocsánatáért? 
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Harmadik szint 7. Lecke 

 

A MEGMENTŐ HIT TÁRGYA 
Írta: Don Krow 

 

 

Tegyük fel, hogy a házasságkötés napján, a pásztor egyszer csak így kezd beszélni a 

vőlegényhez: „Akarod-e ezt az asszonyt személyes szakácsodnak, házad takarítójának, és 

mosogatódnak? Akarod-e, hogy porszívózzon és port törölgessen amíg csak éltek?” Ekkor a 

leendő feleség hirtelen közbevág: „Na, álljunk meg! Ha olyasvalakit akarsz magadnak, aki csak 

dolgokat tesz meg neked, akkor fogadj fel egy házvezetőnőt. Azt akarom, hogy szeress engem, 

és azért vegyél el, aki vagyok. Ha azért veszel el, aki vagyok, meg fogom tenni neked ezeket a 

dolgokat, de azt akarom, hogy engem vegyél el! Mindenestül! Nem akarom, hogy csak a 

hasznomat vedd el, ne a személyemet.” 

 

A. W. Tozer azt mondta: „Furcsa, de néhány tanító sosem veszi észre, hogy a megmentő hit 

egyetlen igazi tárgya nem más, mint Krisztus Maga; nem Krisztus „megváltó-mivolta”, sem 

Krisztus „úr-mivolta”, hanem Maga Krisztus. Isten nem annak ajánlja fel az üdvösséget, aki 

Krisztus valamelyik hivatalában hisz, sem Krisztus nem mutatta be soha valamelyik hivatalát, 

mint a hit tárgyát. Soha nem kaptunk buzdítást arra, hogy a kiengesztelésben higgyünk, vagy a 

keresztben, vagy Megváltónk papságában. Mindezek Krisztus személyében testesülnek meg, 

de sohasem különülnek el, és egyik sem választható el a többitől. Még kevésbé szabad 

elfogadnunk csupán egyik hivatalát Krisztusnak, és elvetnünk egy másikat. Az a felfogás, mely 

megengedi ezt, modernkori eretnekség, ismétlem, és mint minden eretnekségnek, gonosz 

következményei vannak a keresztények körében.” (The Root of the Righteous, 84-85. old.). 

 

Érted, miről van szó? Miért hangsúlyozzuk csupán egy részét Krisztusnak (a hasznát), egy 

hivatalát, és nem Magát Krisztust? Ez olyan, mintha azért vennénk feleségül valakit, hogy 

személyes szakácsunk legyen, és nem önmagáért. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Jn 1,12. versét. „Akik pedig befogadták: A. Őt (az Úr Jézus Krisztust), B. Jézust, 

mint Megváltót, C. Jézust, mint Urat, D. Jézust, mint papot, azokat felhatalmazta arra, hogy 

Isten gyermekeivé legyenek.” 

 

2. Olvasd el ApCsel 16,31 versét. Kiben kell hinnünk (azaz bíznunk, vagy rábíznunk 

magunkat)? 

 

 

3. Olvasd el Lk 6,46 versét. Mit foglal magában az „Úr” szó? 

 

 

4. Olvasd el Mt 1,21 versét. Mit foglal magában a „Jézus” szó? 

 

 

5. Olvasd el Lk 23,2 versét. Mit foglal magában a „Krisztus” szó? 
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6. Olvasd el Róm 1,16 versét. Ennek a versnek az alapján az evangélium, vagy jó hír 

 

 

7. Olvasd el Róm 1,1–3 versét. Isten evangéliumának középpontja, vagy témája  

 

Egy része Isten Fiának, vagy az egésze. 

 

8. Olvasd el Jn 6,54 versét. Amikor eszel valamit, ez mit foglal magában?  

 

 

9. Olvasd el Gal 3,27 versét. Amikor valakit megkeresztelnek Krisztusba, magára ölti 

____________. Krisztus melyik részét ölti magára?  

 

10. Olvasd el ApCsel 9,5–6 versét. Amikor Saul megtért, melyik két kérdést tette fel Jézusnak?  

 

11. Olvasd el Róm 7,4 versét. Kivel lépünk házasságra? _____________________ 

Melyik részével lépünk házasságra? ________________________________ 

 

12. Jó házasságban élsz Krisztussal? _______________________ Beszélgetsz Vele, 

kapcsolatban vagy Vele, szereted és imádod Őt? __________________________ 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Jn 1,12 – „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 

mindazokat, akik hisznek az ő nevében.”. 

 

ApCsel 16,31 – „Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind 

a te házad népe!” 

 

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

 

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

 

Lk 23,2 – „Ott így kezdték vádolni: „Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy 

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

 

Róm 1,16 – „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek 

üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is,” 

 

Róm 1,1–3 – „[1] Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, 

hogy hirdesse evangéliumát, [2] amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. [3] Az 

ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott,” 

 

Jn 6,54 – „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én 

feltámasztom őt az utolsó napon.” 
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Gal 3,27 – „Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.” 

 

ApCsel 9,5–6 – „[5] Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: „Én vagyok 

Jézus, akit te üldözöl. [6] De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell 

tenned.” 

 

Róm 7,4 – „Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s 

ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.” 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Jn 1,12 versét. „Akik pedig befogadták: A. Őt (az Úr Jézus Krisztust), azokat 

felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” 

 

2. Olvasd el ApCsel 16,31 versét. Kiben kell hinnünk (azaz bíznunk, vagy rábíznunk 

magunkat)? Az Úr Jézus Krisztusban. 

 

3. Olvasd el Lk 6,46 versét. Mit foglal magában az „Úr” szó? Mester, uralkodó, főnök, 

olyasvalaki, akinek joga van irányítani az életünket. Ez a szó magában foglalja az 

istenséget is. 

 

4. Olvasd el Mt 1,21 versét. Mit foglal magában a „Jézus” szó? Jézus, mint Megváltó. 

 

5. Olvasd el Lk 23,2 versét. Mit foglal magában a „Krisztus” szó? Jézus, mint Királyunk és 

Messiásunk. 

 

6. Olvasd el Róm 1,16 versét. Ennek a versnek az alapján az evangélium, vagy jó hír Krisztus 

Maga, mely magában foglal minden előnyt. 

 

7. Olvasd el Róm 1,1–3 versét. Isten evangéliumának középpontja, vagy témája Isten Fia, 

Jézus Krisztus, a mi Urunk.  

Egy része Isten Fiának, vagy az egésze. Az egésze. 

 

8. Olvasd el Jn 6,54 versét. Amikor eszel valamit, ez mit foglal magában? Az étel minden 

összetevőjét megeszed. Abban az értelemben, hogy amit eszel életté, erővé válik Benned. 

 

9. Olvasd el Gal 3,27 versét. Amikor valakit megkeresztelnek Krisztusba, magára ölti 

Krisztust. Krisztus melyik részét ölti magára? Teljességében magára ölti Őt. 

 

10. Olvasd el ApCsel 9,5–6 versét. Amikor Saul megtért, melyik két kérdést tette fel Jézusnak? 

Ki vagy te, és mit akarsz, hogy cselekedjem? 

 

11. Olvasd el Róm 7,4 versét. Kivel lépünk házasságra? Az Úr Jézus Krisztussal. 

Melyik részével lépünk házasságra? Teljességében házasságra lépünk Vele. 

 

12. Jó házasságban élsz Krisztussal? _______________________ Beszélgetsz Vele, 

kapcsolatban vagy Vele, szereted és imádod Őt? _______________ 
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Harmadik szint 8. Lecke 

 

ISTEN TÖRVÉNYÉNEK HELYES ALKALMAZÁSA 
Írta: Don Krow 

 

 

 

Egy napon Joe és én Bill-lel és Steve-vel beszélgettünk a tónál. A következő kérdésről 

vitatkozunk: „Hogyan vonhatóak felelősségre Isten előtt azok az emberek, akik sosem hallottak 

Istenről vagy Jézus Krisztusról? Azt feleltem: „Bill, tegyük fel, hogy meglátogatod Steve-et az 

otthonában, de ő nincs otthon, csak a felesége. Ha te házasságtörő kapcsolatra lépsz a 

felségével, bűnösnek éreznéd-e magad, amiért ezt tetted a barátod feleségével? Még akkor is, 

ha sosem hallottál a Tízparancsolatról, vagy sosem olvastad a Bibliát? Honnan jön ez a bűntudat 

és felelősségérzet?” 

 

Látod, a Törvényen és a lelkiismereten keresztül Isten minden embernek adott képességet 

a jó megítélésére és a bűntudatra, ha rosszat tesz. A Törvénynek és a lelkiismeretnek önmegítélő 

szerepe van, melyekkel az ember egyaránt vádolja vagy mentegeti magát a magatartását 

tekintve (Róm 2,14–15). 

 

Bill azt hajtogatta nekem, hogy ő milyen jó ember. Egyáltalán nem látja, hogy szüksége 

lenne Megváltóra. Fellapoztam a 2Móz 20. fejezetét, és elkezdtem olvasni Billnek a 

Tízparancsolatot. „Bill, mindig Isten volt az első az életedben, és mindig szeretted Őt, jobban, 

mint bármit a világon? Ha nem, megszegted az első parancsolatot.” (2Móz 20,30). „Helyeztél- 

e valaha valamit Isten elé? Ha igen, megszegted a második parancsolatot.” (2Móz 20,4). 

„Használtad-e valaha Jézus nevét úgy, mint egy négybetűs szót? Akkor bűnös vagy a harmadik 

parancsolat megszegésében.” (2Móz 20,7). „Elkülönítettél-e mindig egy napot arra, hogy 

tiszteld és imádd Istent? Megszegted a negyedik parancsolatot.” (2Móz 20,8). „Mindig 

tisztelted atyádat és anyádat, amikor fiatal voltál? Megszegted az ötödik parancsolatot.” (2Móz 

20,12). „Megharagudtál-e valaha rettenetesen valakire? Megszegted a hatodik parancsolatot” 

(vesd össze 2Móz 20,13 versét Mt 5,21–22 versével.) „Néztél-e valaha egy nőre vággyal iránta? 

Megszegted a hetedik parancsolatot” (vesd össze 2Móz 20,14 versét Mt 5,27–28 versével). 

„Elvettél-e valaha valamit, ami nem a tiéd volt? Megszegted a nyolcadik parancsolatot.” (2Móz 

20,15). „Mindig igazat mondtál? Ha nem, megszegted a kilencedik parancsolatot” (2Móz 

20,16). „Vágytál-e valaha arra, ami a másé? Megszegted a tizedik parancsolatot” (2Móz 20,17). 

„Érted, miért mondta Jézus, hogy a bűnösök megmentésére jött?” (Mk 2,16–17) 

 

Azzal, hogy azt gondoljuk, elég jók vagyunk, vagy megpróbálunk elég jók lenni a mennybe 

jutáshoz, az a gond, hogy mindannyian megszegtük a Tízparancsolatot. A Jak 2,10 verse azt 

mondja nekünk, hogy aki meg akarja tartani az egész Törvényt, de csak egyetlen pontját 

megszegi, az egész Törvényt megszegte. A Törvény sosem tehet téged igazzá, csupán felfedi a 

bűnödet. 

 

Mindnyájunknak szüksége van egy Megváltóra! A „Megváltó” szó magában foglalja a 

gondolatot, hogy valaki megszabadíthat a bűn büntetésétől. Jézus megmenti az elveszetteket, 

hogy örök életük lehessen (Mt 1,21). 

 

Ahhoz, hogy elég jók legyünk a mennyhez, olyan igazsággal kell rendelkeznünk, amely 

azonos Istenével (2Kor 5,21). Az evangélium jó híre, hogy Jézus nem csak elveszi a bűneidet, 

hanem felajánlja – ingyen – az Ő saját igazságát nekünk, mint ajándékot (Róm 5,17: „Ha pedig 
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az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen 

kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy 

Jézus Krisztus által.”) 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Mk 2,16–17 versét. Kiket jött megmenteni Jézus?  

 

2. Olvasd el Róm 2,1 versét. Amikor másokat megítélünk, mit teszünk magunkkal? 

 

Miért?  

 

3. Olvasd el Jak 2,10 versét. Ha megtartjuk Isten parancsainak többségét, de néhány dologban 

vétkezünk, miben vagyunk bűnösök?  

 

4. Olvasd el Gal 3,10 versét. Ha úgy akarunk igazak lenni, hogy megtartjuk Isten Törvényét, 

mennyit kell belőle megtartanunk? _______________________________ És meddig kell 

megtartanunk ezeket a parancsolatokat? ____________________________ Érted, miért nem 

üdvözülhetünk úgy, hogy megpróbálunk elég jók lenni? __________________________ 

 

5. Olvasd el Gal 2,16 versét. A megigazulás az igazság ajándéka, melyet Isten ruház ránk, hogy 

az ember helyes kapcsolatba kerüljön Istennel. A bűnösök megigazulása a Jézus Krisztusba 

vetett hit által nyerhető el, és rendelkezésre áll egyszer és mindenkorra Jézus halála és 

feltámadása által (1Kor 15,3–4 és Róm 4,25). Mi az, ami egy embert nem igazít meg? 

 

Hogyan üdvözülhet az ember?  

Hány ember igazul meg a Törvény által?  

 

6. Olvasd el Róm 6,14 versét. Mint keresztény, te a A. a Törvény alatt vagy. B. kegyelem alatt 

vagy. 

 

7. Olvasd el Ez 18,20 versét. Ha a Törvény alatt lennél, mi lenne a bűneid büntetése? 

 

 

8. Olvasd el Róm 4,6–8 versét. A kegyelem alatt mely három dolgot teszi Isten a bűneiddel? 

 

 

9. Olvasd el Róm 5,1 versét. Most, hogy megigazultunk, milyen előnyét élvezzük ennek? 

 

 

10. Olvasd el Róm 5,9 versét. Most, hogy megmenekültünk Jézus vére által, mitől menekültünk 

meg?  

 

11. Olvasd el Róm 10,4 versét. Jézus úgy vetett véget a törvénynek, mint eszköznek az 

_______________ megszerzésére Isten előtt. 

 

12. Olvasd el 1Kor 1,30 versét. Isten Jézus Krisztust tette nekünk 

________________________________________________ és __________________ 
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13. Olvasd el Fil 3,9 versét. Ha Mózes Törvénye alá helyezed magad, akkor megpróbálod 

megszerezni a saját __________________________ 

 

14. Olvasd el 1Kor 11,1 versét. Mint keresztény, Krisztus törvénye alatt élünk. Krisztus 

törvénye nem szabályok sora, melyeknek engedelmeskedni kell; ez egy életmód, mellyel 

válaszolunk egy személynek. Ez a személy  

 

15. Olvasd el Róm 8,3 versét. A Törvény sosem menthet meg minket, nem azért, mert a Törvény 

rossz, hanem mert _____________ gyengesége miatt nem tudjuk megtartani. 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Mk 2, 16–17 – „[16] Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és 

vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. 

[17] Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: „Nem az egészségeseknek van szükségük 

orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a 

bűnösöket.” 

 

Róm 2,1 – „Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat 

ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel!” 

 

Jak 2,10 – „Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi 

ellen vétkezett.” 

 

Gal 3,10 – „Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: 

„Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy 

azt kell cselekedni.” 

 

Gal 2,16 – „tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a 

Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a 

Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem 

igazul meg egy ember sem.” 

 

Róm 6,14 – „Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a 

kegyelem uralma alatt éltek.” 

 

Ez 18,20 – „Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa 

sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt 

kapja, amit bűnéért érdemel.” 

 

Róm 4,6–8 – „[6] Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten 

cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot: [7] „Boldogok, akiknek megbocsáttattak 

törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. [8] Boldog az az ember, akinek az Úr nem 

tulajdonít bűnt.” 

 

Róm 5,1 – „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus 

Krisztus által.” 
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Róm 5,9 – „Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni 

minket a haragtól.” 

 

Róm 10,4 – „Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására.” 

 

1Kor 1,30 – „Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten 

bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá,” 

 

Fil 3,9 – „Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a 

Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján,” 

 

1Kor 11,1 – „Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak.” 

 

Róm 8,3 – „Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg 

Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és 

kárhozatra ítélte a bűnt a testben,” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Mk 2,16–17 versét. Kiket jött megmenteni Jézus? A bűnösöket. 

 

2. Olvasd el Róm 2,1 versét. Amikor másokat megítélünk, mit teszünk magunkkal? Magunkat 

ítéljük meg; azaz, magunk felett mondunk ítéletet. 

Miért? Mert bár elítélünk másokat, ugyanazokat a dolgokat tesszük. 

 

3. Olvasd el Jak 2,10 versét. Ha megtartjuk Isten parancsainak többségét, de néhány dologban 

vétkezünk, miben vagyunk bűnösök? Az egész Törvény megszegésében. 

 

4. Olvasd el Gal 3,10 versét. Ha úgy akarunk igazak lenni, hogy megtartjuk Isten Törvényét, 

mennyit kell belőle megtartanunk? Az egészet. És meddig kell megtartanunk ezeket a 

parancsolatokat? Mindig ezek alapján kell élnünk (botlás nélkül). Érted, miért nem 

üdvözülhetünk úgy, hogy megpróbálunk elég jók lenni? Igen. 

 

5. Olvasd el Gal 2,16 versét. A megigazulás az igazság ajándéka, melyet Isten ruház ránk, hogy 

az ember helyes kapcsolatba kerüljön Istennel. A bűnösök megigazulása a Jézus Krisztusba 

vetett hit által nyerhető el, és rendelkezésre áll egyszer és mindenkorra Jézus halála és 

feltámadása által (1Kor 15,3–4 és Róm 4,25). Mi az, ami egy embert nem igazít meg? Saját 

cselekedetei; azaz a Törvény cselekedetei. 

Hogyan üdvözülhet az ember? Hit (bizalom) által Jézus Krisztusban. 

Hány ember igazul meg a Törvény által? Egy test sem; azaz, senki. 

 

6. Olvasd el Róm 6,14 versét. Mint keresztény, te a B. kegyelem alatt vagy. 

 

7. Olvasd el 18,20 versét. Ha a Törvény alatt lennél, mi lenne a bűneid büntetése? Halál. 

 

8. Olvasd el Róm 4,6-8. versét. A kegyelem alatt mely három dolgot teszi Isten a bűneiddel? 

Megbocsátja, elfedezi, és nem számítja be nekünk. 
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9. Olvasd el Róm 5,1 versét. Most, hogy megigazultunk, milyen előnyét élvezzük ennek? 

Békességet Istennel (nem haragszik ránk). 

 

10. Olvasd el Róm 5,9 versét. Most, hogy megmenekültünk Jézus vére által, mitől menekültünk 

meg? A haragtól (bűneink ítéletétől). 

 

11. Olvasd el Róm 10,4 versét. Jézus úgy vetett véget a törvénynek, mint eszköznek az igazság 

megszerzésére Isten előtt. 

 

12. Olvasd el 1Kor 1,30 versét. Isten Jézus Krisztust tette nekünk bölcsességgé, igazsággá, 

megszentelődéssé és megváltássá. 

 

13. Olvasd el Fil 3,9 versét. Ha Mózes Törvénye alá helyezed magad, akkor megpróbálod 

megszerezni a saját igazságodat. 

 

14. Olvasd el 1Kor 11,1 versét. Mint keresztény, Krisztus törvénye alatt élünk. Krisztus 

törvénye nem szabályok sora, melyeknek engedelmeskedni kell; ez egy életmód, mellyel 

válaszolunk egy személynek. Ez a személy Krisztus. 

 

15. Olvasd el Róm 8,3 versét. A Törvény sosem menthet meg minket, nem azért, mert a Törvény 

rossz, hanem mert testünk gyengesége miatt nem tudjuk megtartani. 
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Harmadik szint 9. Lecke 

 

NEM TÖRVÉNY ALATT, HANEM KEGYELEM ALATT 
Írta: Don Krow 

 

 

 

A múlt éjjel egy asszonyról álmodtam, aki büntetést kapott minden a rossz dologért, melyet 

tett (a bűneiért). Egy férfi követte őt mindenhová, és valahányszor hibázott, rosszallón csóválta 

meg a fejét, leoldotta az övét, és megverte az asszonyt. Ha a nő valami rosszat mondott vagy 

tett, megbüntette. Az asszony bicegett erre-arra, megpróbált mosolyogni, és jól viselkedni, de 

minduntalan olyan dolgokat tett, amelyek bajba sodorták. Nem voltak ezek nagy dolgok, de 

minden apróság miatt, amikor rosszat tett a férfi megverte. Reménytelennek látszott a helyzete. 

Nem tudta abbahagyni azokat a dolgokat, amelyek bajba sodorták. Emlékszem, hogy szánalmat 

éreztem iránta. Segíteni akartam neki, hogy megszabaduljon a kegyetlen embertől, aki mindig 

ütötte. És akkor felébredtem. 

 

Gondolkodni kezdtem Isten kegyelméről, Isten meg nem szolgált, ki nem érdemelt 

jóindulatáról és szívességéről. Amikor a szív a kegyelembe helyezkedik, többé nem próbálja 

meg kiérdemelni Isten elfogadását a cselekedetek vagy a Törvény megtartása által saját erőből 

és képességből. Végül megszabadulhatunk az ütlegektől, melyeket Isten Törvényének 

megszegéséért érdemlünk. Megmenekültünk Jézus által. 

 

Gondolkodjunk a kegyről. Azt jelenti, megszerezni valakinek a jóváhagyását, támogatását 

vagy áldását. Ha valakinek a kegyeit keresed, mit teszel? Megpróbálsz mindent megtenni vagy 

mondani, amivel kedvében járhatsz, és kerülöd azokat, ami nem tetszik neki. Helyesen 

viselkedsz minden esetben. Igazán lehetséges ezt megvalósítani? Olyan ez, mint legyőzni a 

gravitációt. Megteheted egy kis ideig, de végül alul maradsz. Erősebb nálad. 

 

Álmomban az asszonyhoz hasonultam. Úgy éreztem, hogy amikor keményen próbálok 

mindent jól tenni, elbukok egy kis részletben, és kudarcot vallok. Azt gondoltam, ha csak egy 

napot végig tudnék csinálni hiba nélkül, talán véghez tudnék vinni valamit. De nem, a 

fogyatékosságaim sosem engedték, hogy elérjem a tökéletest. Úgy véltem, nem csak csalódást 

okozok az én mennyei Atyámnak, de el is ítélem magam, és ütést mérek magamra. Vereséget 

szenvedtem magamtól. Ráösszpontosítottam a képességeimre és a hiányosságaimra. Soha nem 

érem el a mércét, soha nem vagyok elég jó az elvárásokhoz, szükségem volt valakire, aki 

megment engem! 

 

Isten az Ő kegyelmességében segítséget küldött nekünk; az Ő neve Jézus. Isten azért küldte 

Őt, hogy megszabadítson minket magunktól, és erőtlen próbálkozásainktól, hogy betöltsük az 

Ő Törvényét. Jézus elvette a büntetésünket, melyet azért kaptunk volna, mert nem tudtuk 

betartani a Törvényt, így nem kell meghalnunk, hanem szabadon elmehetünk, és örök életünk 

lehet Vele. Jézus nekünk adta az igazság ajándékát, így igazak és szentek lehetünk Isten, az 

Atya előtt, és megfelelünk a Törvény minden követelményének. Békességünk van Istennel 

azáltal, amit Ő tett értünk halálával, eltemettetésével és feltámadásával. Bírjuk Isten jóindulatát, 

amit nem érdemeltünk ki, sem meg nem szolgáltunk. Ez a kegyelem. 

 

Ha hiszed ezt, a szíved megnyugszik kétkedés nélkül, tudva, hogy Ő tette ezt, mert szeret 

téged. Helyezd a szíved épen, biztonságosan, állandóan és szilárdan az Ő kegyelmébe; azaz 
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alapozd meg magad kérdés vagy kétkedés nélkül abban, hogy ő neked adott mindent, ami a 

bővölködő élethez kell Jézusban és Jézus által. 

 

Ha tovább összpontosítunk a fogyatékosságainkra, hibáinkra és bűneinkre ahelyett, hogy 

Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére összpontosítanánk, a szívünk elszomorodik, és erőtlen 

lesz a hitre, hogy bármit átvehessünk Istentől. A szívünkkel kell hinnünk, és átvennünk az Ő 

igazságát és kegyelmét. A szívünknek teljesen az Övének kell lennie. Így leszünk beteljesedve 

és megnyugodva. 

 

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Péld 

4,23). 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Hogyan határozta meg ez a lecke a „kegyelem” fogalmát? 

 

 

2. Amikor a szív megalapozódik a kegyelemben, többé nem próbálkozunk kiérdemelni Isten 

elfogadását a mi  

 

3. Olvasd el Zsid 10,4 versét. Don fogyatékosságai mindig megakadályozták a tökéletességben. 

Hogyan lehetünk tökéletesek ennek a versnek az alapján?  

 

 

4. Olvasd el Róm 5,17 versét. Jézus adta nekünk az igazság _______________, így igazak és 

szentek lehetünk Isten, az Atya előtt, és megfelelünk a Törvény minden követelményének. 

 

5. Olvasd el Ézs 26,3 versét. Ha továbbra is a fogyatékosságainkra, hibáinkra és bűneinkre 

nézünk és azokra összpontosítunk Jézus helyett, Aki a hit szerzője és bevégzője, a szívünk 

szomorú és erőtlen lesz a hitre, hogy bármit átvegyünk Istentől.  Min kell rajta tartanunk az 

elménket?  

 

6. Olvasd el Ef 3,17 versét. A szívünknek teljesen az Övének kell lennie. Így leszünk  

 

 

7. Olvasd el Róm 4,5 versét. Az üdvösség jutalom-e, amit kiérdemlünk, vagy Isten 

kegyelmének ingyenes ajándéka?  

 

8. Olvasd el Róm 5,17 versét. Az igazság (helyes állapot Isten előtt) ajándék. Kell-e tenned 

valamit egy ajándékért? __________________ Hogyan szerezhetsz meg egy ajándékot? 

 

 

9. Olvasd el Róm 6,23 versét. Mi Isten kegyemének ingyenes ajándéka ebben a versben? 

 

 

10. Olvasd el Tit 3,5 versét. Hány jó cselekedet szükséges ahhoz, hogy elnyerd az üdvösséget?  

 

11. Olvad el Róm 6,14 versét. Magyarázd meg a saját szavaiddal, mit jelent Isten kegyelme 

alatt lenni. 
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12. Olvasd el Róm 11,6 versét. Ha Isten áldásai kegyelem által adatnak, akkor nem a mi 

__________________ által. 

 

13.  Olvasd el Róm 3,24 versét. Magyarázd meg saját szavaiddal ennek a versnek a jelentését.  

 

14. Olvasd el Ef 1,7 versét. A bűneink bocsánata _________________________ van. 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Zsid 10,14 – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 

 

Róm 5,17 – „Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor 

azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak 

az életben az egy Jézus Krisztus által.” 

 

Ézs 26,3 – „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” 

 

Ef 3,17 – „hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és 

megalapozva” 

 

Róm 4,5 – „Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak 

a hite számít igazságnak.” 

 

Róm 6,23 – „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus 

Jézusban, a mi Urunkban.” 

 

Tit 3,5 – „nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített 

minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,” 

 

Róm 6,14 – „Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem 

uralma alatt éltek.” 

 

Róm 11,6 – „ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem 

akkor már nem volna kegyelem.” 

 

Róm 3,24 – „Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a 

Krisztus Jézus által.” 

 

Ef 1,7 – „Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme 

gazdagságából,” 

 

Megoldások 

 

1. Hogyan határozta meg ez a lecke a „kegyelem” fogalmát? Meg nem szolgált, ki nem 

érdemelt jóindulata és szívessége Istennek. 
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2. Amikor a szív megalapozódik a kegyelemben, többé nem próbálkozunk kiérdemelni Isten 

elfogadását a mi cselekedeteinkkel. 

 

3. Olvasd el Zsid 10,4 versét. Don fogyatékosságai mindig megakadályozták a tökéletességben. 

Hogyan lehetünk tökéletesek ennek a versnek az alapján? Jézus ajánlja fel nekünk. Ő örökre 

tökéletessé tett minket. 

 

4. Olvasd el Róm 5,17 versét. Jézus adta nekünk az igazság ajándékát, így igazak és szentek 

lehetünk Isten, az Atya előtt, és megfelelünk a Törvény minden követelményének. 

 

5. Olvasd el Ézs 26,3 versét. Ha továbbra is a fogyatékosságainkra, hibáinkra és bűneinkre 

nézünk és azokra összpontosítunk Jézus helyett, Aki a hit szerzője és bevégzője, a szívünk 

szomorú és erőtlen lesz a hitre, hogy bármit átvegyünk Istentől.  Min kell rajta tartanunk az 

elménket? Az Úron kell tartanunk az elménket. 

 

6. Olvasd el Ef 3,17 versét. A szívünknek teljesen az Övének kell lennie. Így leszünk 

beteljesedve és megnyugodva. 

 

7. Olvasd el Róm 4,5 versét. Az üdvösség jutalom-e, amit kiérdemlünk, vagy Isten 

kegyelmének ingyenes ajándéka? Isten kegyelmének ingyenes ajándéka. 

 

8. Olvasd el Róm 5,17 versét. Az igazság (helyes állapot Isten előtt) ajándék. Kell-e tenned 

valamit egy ajándékért? Nem. Hogyan szerezhetsz meg egy ajándékot? Egyszerűen ki kell 

nyújtani a kezed, és el kell venned. 

 

9. Olvasd el Róm 6,23 versét. Mi Isten kegyemének ingyenes ajándéka ebben a versben? Örök 

élet (az örök halál helyett). 

 

10. Olvasd el Tit 3,5 versét. Hány jó cselekedet szükséges ahhoz, hogy elnyerd az üdvösséget? 

Egy sem. 

 

11. Olvad el Róm 6,14 versét. Magyarázd meg a saját szavaiddal, mit jelent Isten kegyelme 

alatt lenni. Nem azt kapjuk, amit bűneink alapján megérdemelnénk, hanem a legjobbat, 

amit Isten adhat Jézus Krisztus által. Igazságot, elfogadást, bűnbocsánatot (mindezt mint 

Isten könyörületességének ajándékát). 

 

12. Olvasd el Róm 11,6 versét. Ha Isten áldásai kegyelem által adatnak, akkor nem a mi 

cselekedeteink által. 

 

13.  Olvasd el Róm 3,24 versét. Magyarázd meg saját szavaiddal ennek a versnek a jelentését. 

Igazság (megigazulás) Isten kegyelmének ingyenes ajándéka a hívő számára, Krisztus 

megváltó munkájáért a kereszten. 

 

14. Olvasd el Ef 1,7 versét. A bűneink bocsánata Isten kegyelmének gazdagságából van. 
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Harmadik szint 10. Lecke 

 

NINCS TÖBBÉ BŰNTUDAT 
Írta: Don Krow 

 

 

Egy napon egy ember részegen ült be az autójába, forgalommal szemben indult el, és 

frontálisan ütközött egy másik autóval. Ebben a balesetben meghalt egy tizennyolc éves lány. 

A lány családja beperelte az embert, és a bíróság másfél millió dollárt ítélt meg a családnak. 

 

A család azonban nem vette át a pénzt, hanem megegyezett 936 dollárba. Azért tette ezt, 

mert azt akarta, hogy az ember egy bizonyos módon törlessze a büntetését. Azt akarták, hogy 

az ember, aki részeg volt, mindig emlékezzen arra, amit tett. Minden héten ki kellett állítania 

egy egydolláros csekket a lány nevére, aki meghalt, és el kellett küldenie a családnak. Azt 

gondolnád, hogy a 936 dollár jó megállapodás volt a másfél millióval szemben. Eleinte 

könnyűnek látszott egy dollárt fizetni hetente, de egy idő után a csekkek kitöltése a lány nevére, 

akinek a halálát okozta, uralni kezdte a gondolatait. Minden héten eltöltötte a bánat, amikor a 

halott lányra gondolt. 

 

Évek múltán végül abbahagyta a csekkek küldését. A család ismét bíróság elé idéztette, és 

követelte, hogy folytassa a fizetést. Az elmúlt hat vagy hét évben négyszer vagy ötször hagyta 

abba a fizetést. Ám minden alkalommal visszaidézték a bíróságra, amely újra kötelezte a fizetés 

folytatására. 

 

A család azt mondta, többé nem haragszanak, csak emlékeztetni akarják őt arra, amit tett. 

 

Ha belegondolsz, a család éppúgy kötelék alatt volt, akárcsak az ember, akinek fizetnie 

kellett. Minden héten kaptak egy csekket, amely a veszteségükre emlékeztette őket, így 

bizonyos értelemben nem tudtak túllépni a leányuk halálán. 

 

Az ember most beperelte a családot, ahogyan ő nevezi a „kegyetlen és szokatlan 

büntetésért”. Azt mondja: „Ez kiborított engem! Tönkretette az életemet. Soha nem hagyhattam 

a múltat magam mögött, hogy folytathassam az életemet.” 

 

Ennek a történetnek a fényében sok kereszténnyel találkoztam, akik úgy érezték, ugyanilyen 

ítélet alatt állnak. Azt mondták: „Jézus mindent kifizetett”, mégis úgy érezték, heti fizetséggel 

tartoznak vallási kötelezettségekből, különben Isten nem fogadja el őket. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Milyen kapcsolat lehetett a balesetet okozó ember és a család között, míg ez a dolog folyt? 

 

 

2. Olvasd el Zsid 10,1 versét. Mit nem tud megtenni a Törvény? 

 

 

3. Olvasd el Zsid 10,1 versét. Mit mond ez a vers, amivel azt jelzi számunkra, hogy az 

ószövetségi áldozatok elégtelenek voltak tökéletessé tenni minket? 



 177 

 

 

4. Olvasd el Zsid 10,2 versét. Ha olyan áldozat jött volna, amely igazán megfelelő lett volna, 

mit tett volna az odajárulókkal? 

 

 

5. Mire kötelezték a részeg vezetőt?  

 

6. Olvasd el Zsid 10,14 versét. Isten tökéletessé teszi a népét A. jó cselekedeteik által. B. mert 

gyülekezetbe járnak. C. mert megtartották a Tízparancsolatot. D. Jézus áldozata által. 

 

7. Olvasd el Zsid 10,14 versét. Jézus áldozata (mely hit által a miénk) tökéletessé teszi a hívőt: 

A. amíg újra nem vétkezik. B. a múltbéli bűneitől. C. örökre. 

 

8. Olvasd el 1Móz 20,1–18 versét. Melyik két emberről szól ez a történet?  

 

 

9. Olvasd el 1Móz 20,2.5 versét. Ki volt az az ember, aki hazudott, és becsapott másokat ebben 

a történetben?  

 

 

10. Olvasd el 1Móz 20,7 versét. Biztos vagyok benne, hogy Isten nem helyeselte Ábrahám 

tettét. De ki állt Isten oldalán, Ábrahám vagy Abimélek? ______________________. Miért? 

Olvasd el 1Móz 15,1.18 és Jak 2,23 versét. 

 

 

11. Olvasd el 1Móz 20,7.17–18 versét. Még ha Ábrahám cselekedett is helytelenül, kinek 

parancsolta meg Isten hogy imádkozzon a többiekért? A Ábrahámnak kellett imádkoznia 

Abimélekért. B. Abiméleknek kellett imádkoznia Ábrahámért.  C. Mindkettőjüknek 

imádkozniuk kellett egymásért. 

 

12. Olvasd el Róm 8,31 versét. Még ha olykor hibázunk is, ki van az oldalunkon? 

 

 

13. Olvasd el Róm 4,8 versét. Még ha hibákat követünk is el, mit mond Isten, mit nem fog 

tenni?  

 

14. Olvasd el Zsid 8,12–13 versét. Az Új Szövetség alatt mit ígért Isten, mit nem tesz? 

 

 

15. Olvasd el Ef 2,5.8–9 versét. Hogyan üdvözülünk? 

 

 

16. Olvasd el Tit 3,5 versét. Hogyan nem üdvözülünk?  

Hogyan üdvözülünk?  

 

17. Olvasd el Ef 1,6 versét. Magasztalni fogjuk Istent az örökkévalóságon át az Ő 

___________________ért. Mert  ____________________ minket az Ő szeretett Fiában (Jézus 

Krisztusban.) 
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A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Zsid 10,1 – „Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok 

valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen 

bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat.” 

 

Zsid 10,2 – „Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és 

egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot.” 

 

Zsid 10,14 – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 

 

1Móz 20,1–18 „[1] Azután elindult onnan Ábrahám a Délvidék felé, letelepedett Kádés és Súr 

között, és jövevényként élt Gerárban. [2] Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a 

húga, ezért Abímelek, Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát. [3] Isten azonban eljött 

Abímelekhez éjjel, álmában, és azt mondta neki: Meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, 

mert férjes asszony. [4] Abímelek azonban még nem közeledett hozzá, és azt mondta: Uram, az 

igaz népet is megölöd? [5] Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az asszony meg azt mondta 

róla, hogy a bátyja! Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt. [6] Akkor ezt mondta neki 

álmában az Isten: Én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted ezt. Ezért óvtalak magam is attól, hogy 

vétkezzél ellenem, ezért nem engedtem, hogy érintsd őt. [7] Most tehát add vissza annak az 

embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban 

nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzád tartozónak! [8] 

Fölkelt azért Abímelek reggel, hívatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindezt. Az 

emberek nagyon megijedtek. [9] Ekkor hívatta Abímelek Ábrahámot, és ezt mondta neki: Mit 

tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és 

országomat? Olyan dolgokat tettél velem, amilyeneket nem szabad tenni. [10] Majd ezt kérdezte 

Abímelek Ábrahámtól: Mire gondoltál, amikor ezt tetted? [11] Ábrahám ezt felelte: Azt 

gondoltam, hogy nincs istenfélelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. [12] De valóban 

húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya; így lett a feleségem. [13] Amikor 

vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt kértem tőle: Azzal mutasd meg szeretetedet 

irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt mondd rólam, hogy a bátyád vagyok! [14] 

Akkor vett Abímelek juhokat és ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta, Sárát, 

a feleségét pedig visszaküldte hozzá, [15] és ezt mondta Abímelek: Itt van előtted az országom, 

lakj ott, ahol jónak látod. [16] Sárához pedig így szólt: Íme, ezer ezüstöt adtam a bátyádnak, ez 

felment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. 

[17] Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Abímeleket, feleségét és 

szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. [18] Mert az ÚR meddővé tett minden nőt Abímelek 

házában Sárának, Ábrahám feleségének az esete miatt.” 

 

1Móz 20,2.5 – „[2] Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abímelek, 

Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát. [5] Hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az 

asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja! Én tiszta szívvel és ártatlan kézzel tettem ezt.” 

 

1Móz 20,7 – „Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és 

imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell 

halnod neked és minden hozzád tartozónak!” 

 

1Móz 15,1.18 – „Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj 

Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges. [18] Ezen a napon kötött az ÚR 
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szövetséget Abrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a 

nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig,” 

 

Jak 2,23 – „Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért 

igaznak fogadta el őt”, és „Isten barátjának neveztetett”. 

 

1Móz 20,7.17–18 – [7] Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és 

imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell 

halnod neked és minden hozzád tartozónak! [17] Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és 

meggyógyította Isten Abímeleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek. [18] Mert 

az ÚR meddővé tett minden nőt Abímelek házában Sárának, Ábrahám feleségének az esete 

miatt.” 

 

Róm 8,31 – „Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk” 

 

Róm 4,8 – „Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.” 

 

Zsid 8,12–13 –„[12] Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem 

emlékezem meg többé.” [13] Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és 

megöregszik, az közel van az elmúláshoz.” 

 

Ef 2,5.8–9 – „[5] minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal 

együtt - kegyelemből van üdvösségetek! – [8] Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, 

és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; [9] nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” 

 

Tit 3,5 – „nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített 

minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,” 

 

Ef 1,6 – „hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett 

Fiában.” 

 

Megoldások 

 

 

1. Milyen kapcsolat lehetett a balesetet okozó ember és a család között, míg ez a dolog folyt? 

Megbocsátatlanság, keserűség, és küzdelem volt közöttük. 

 

2. Olvasd el Zsid 10,1 versét. Mit nem tud megtenni a Törvény? Nem tud tökéletessé tenni. 

 

3. Olvasd el Zsid 10,1 versét. Mit mond ez a vers, amivel azt jelzi számunkra, hogy az 

ószövetségi áldozatok elégtelenek voltak tökéletessé tenni minket? Folyamatosan ismételni 

kellett őket – naponta, hetente, havonta. Az a tény, hogy ismételni kellett őket bizonyítja, 

hogy nem tudtak véglegesen megoldást adni a bűnre. 

 

4. Olvasd el Zsid 10,2 versét. Ha olyan áldozat jött volna, amely igazán megfelelő lett volna, 

mit tett volna az odajárulókkal? Megszabadította volna őket a bűntudattól (az állandó 

kudarcérzéstől). 

 

5. Mire kötelezték a részeg vezetőt? Hogy mindig gondoljon a bűnére. 
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6. Olvasd el Zsid 10,14 versét. Isten tökéletessé teszi a népét D. Jézus áldozata által. 

 

7. Olvasd el Zsid 10,14 versét. Jézus áldozata (mely hit által a miénk) tökéletessé teszi a hívőt: 

C. örökre. 

 

8. Olvasd el 1Móz 20,1–18 versét. Melyik két emberről szól ez a történet. Ábrahámról és 

Abimélekről. 

 

9. Olvasd el 1Móz 20,2.5 versét. Ki volt az az ember, aki hazudott, és becsapott másokat ebben 

a történetben? Ábrahám. 

 

10. Olvasd el 1Móz 20,7 versét. Biztos vagyok benne, hogy Isten nem helyeselte Ábrahám 

tettét. De ki állt Isten oldalán, Ábrahám vagy Abimélek? Ábrahám. Miért? 

Olvasd el 1Móz 15,1.18 és Jak 2,23 versét. Mert Ábrahám szövetségben volt Istennel, és 

Isten barátja volt. 

 

11. Olvasd el 1Móz 20,7.17–18 versét. Még ha Ábrahám cselekedett is helytelenül, kinek 

parancsolta meg Isten hogy imádkozzon a többiekért? A. Ábrahámnak kellett imádkoznia 

Abimélekért.  

 

12. Olvasd el Róm 8,31 versét. Még ha olykor hibázunk is, ki van az oldalunkon? Isten. 

 

13. Olvasd el Róm 4,8 versét. Még ha hibákat követünk is el, mit mond Isten, mit nem fog 

tenni? Nem tulajdonít nekünk bűnt; azaz, nem számítja be nekünk. 

 

14. Olvasd el Zsid 8,12–13 versét. Az Új Szövetség alatt mit ígért Isten, mit nem tesz? Nem 

emlékezik meg a bűneinkről, nem számítja be nekünk azokat. 

 

15. Olvasd el Ef 2,5.8–9 versét. Hogyan üdvözülünk? Isten kegyelme által; azaz az Ő ki nem 

érdemelt kegye és irántunk való szívessége által. 

 

16. Olvasd el Tit 3,5 versét. Hogyan nem üdvözülünk? Az igazság cselekedetei által, melyeket 

teszünk. 

Hogyan üdvözülünk? Az Ő kegyelme által. Megmosott minket az újjászületés (megújítás) 

által, és újjá tett minket az Ő Szent Szelleme által. 

 

17. Olvasd el Ef 1,6 versét. Magasztalni fogjuk Istent az örökkévalóságon át az Ő kegyelméért. 

Mert elfogadott minket az Ő szeretett Fiában (Jézus Krisztusban.) 
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Harmadik szint 11. Lecke 

 

SZERETNEK, SZÉP VAGYOK 
Írta: Don Krow 

 

 

Egy napon Michael jött be az irodámba, és elmondott egy igen bizalmas értesülést az egyik 

tanulótársáról. Miközben az előadásomat tartottam az egyik kurzuson a Charis Bibliaiskolában, 

kiderült, hogy Patricia egy feljegyzést készített magának az írómappájába.  A feljegyzésben ez 

állt: „Szeretnek, szép vagyok”, stb. Patricia az a fajta hölgy volt, aki mindig feltűnően 

öltözködött. Igazából azért vetette papírra ezeket a szavakat, mert nem érezte, hogy szeretik, 

vagy hogy szép, hanem úgy érezte, elutasítják és nem szeretik.  

 

Mint embereknek, valamennyiünknek ugyanaz az alapvető szükségletünk – vágyunk arra, 

hogy szeressenek, elfogadjanak és értékeljenek minket, csakúgy, mint arra, hogy legyen 

érzékünk az önértékeléshez, és tudjuk, hogy rendben vagyunk Istennel. Napjainkban sok vallás 

azt érezteti velünk, hogy nem szeretnek, hogy értéktelenek vagyunk, és nem fogad el minket 

senki. A bűnösség és a kárhoztatás érzése az egyik legnagyobb fegyver, melyet a Sátán 

felhasznál a hívők ellen, miközben azt érezteti velünk, hogy ettől nagyon szellemiek vagyunk. 

 

Felmerül a kérdés: Amikor először jöttetek Jézushoz, hányan mondtátok, hogy nem csak 

szeret benneteket, hanem elfogadva Őt, Ő lett a tökéletes igazságotok? Valójában az az igazság, 

amellyel felruházott téged, minden igazság, amire valaha szükséged van (az 1Kor 1,30 kijelenti: 

„Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, 

igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá,”). Ez az evangélium jó híre: „Mert nem 

szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként 

zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, 

ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm 1,16–17). „Aki pedig nem 

fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak.” 

(Róm 4,5). Isten nem arra hív minket, hogy a hitben higgyünk, vagy valamiben, hanem azt 

akarja, hogy bízzuk rá magunkat függőségi bizalommal. 

 

Isten nem szerethet jobban, mint amennyire már szeret. Ő a szeretet (1Jn 4,8). De meríthetsz 

belőle többet, érezhetsz belőle többet, és tapasztalhatsz belőle többet. Minél jobban hiszel, annál 

nagyobb szeretet fogsz érezni Isten iránt. A Biblia azt mondja: „Mi tehát azért szeretünk, mert 

ő előbb szeretett minket.” (1Jn 4,19). Gondolkodj ezen, hidd és fogadd el! 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Róm 8,38–39 versét. Miről volt meggyőződve Pál apostol? 

 

 

2. Amikor bibliaiskolába jártam, volt egy tanárom, aki kiemelt néhány megjegyzést, melyek azt 

állították: „A megigazulás bírói döntés, ami által Isten bárkit, aki hisz, igaznak nyilvánít nem 

pedig igazzá tesz.” Ahogy magam is tanulmányoztam a Bibliát, meggyőződtem róla, hogy a 

megigazulás az igazság ajándéka, mely igazzá tesz Isten szemében. Olvasd el Róm 5,19 
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versét. Jézus Krisztus engedelmessége által (megtartotta a Törvényt és vállalta a keresztet), 

sokan A. igaznak nyilváníttatnak. B. sokat igaznak gondolnak. C. sokan igazzá lettek. 

 

3. Olvasd el 2Kor 5,21 versét. „Mert azt, aki nem ismert bűnt [sosem vétkezett], bűnné tette 

értünk [Jézus Krisztust], hogy mi __________________ legyünk őbenne.” (Kiemelés tőlem.) 

 

4. Olvasd el Kol 1,21–22 versét. Jézus Krisztus eljött a földre, és meghalt a bűneinkért. Ezért 

Isten jelenlétében állunk, mint olyanok, akik szentek, hibátlanok és feddhetetlenek: A. a 

házastársunk szemében. B. a barátaink szemében. C. Isten szemében. 

 

5. Olvasd el Ef 1,6 versét. Magasztalni fogjuk Istent örökké a kegyelméért, amellyel 

 

 

6. Olvasd el Zsid 10,14 versét. Jézus által, és az Ő keresztáldozata által mennyi időre lettünk 

tökéletessé? A. Amíg újra nem vétkezünk. B. Amíg gyülekezetbe járunk. C. Örökre. 

 

7. Olvasd el Zsid 10,15–17 versét. Az Új Szövetség alatt Isten azt ígérte, hogy a bűneinkről A. 

megemlékezik, valahányszor vétkezünk. B. megemlékezik, ha nem fizetünk tizedet. C. nem 

emlékezik meg többé. 

 

8. Olvasd el Róm 6,1–2 versét. Isten kegyelme nagyobb, mint a bűneink. Maradjunk-e meg a 

bűnben, hogy Isten kegyelme még nagyobb legyen?  

 

9. Olvasd el Zsid 9,12 versét. Milyen megváltást (szabadságot a bűneink büntetése alól) szerzett 

meg Jézus a számunkra? A. Ideiglenes megváltást. B. Részleges megváltást. C. Örökkévaló 

megváltást. 

 

10. Olvasd el Róm 8,33 versét. Nevezz meg valakit, aki vádolhatja Isten választottjait. 

 

 

11. Olvasd el Róm 8,34 versét. Nevezz meg valakit, aki elítélheti (azaz ítéletet mondhat) Isten 

népét.  

 

12. Olvasd el Róm 8,35 versét. Nevezz meg valakit, aki elválaszthat egy keresztényt Isten 

szeretetétől.  

 

13. Olvasd el Róm 8,31 versét. Mi a tanulsága ennek a tanítványi leckének? 

 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Róm 8,38 – „[38] Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, [39] sem magasság, sem mélység, 

sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent 

Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” 

 

Róm 5,19 – „Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az 

egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká.” 
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2Kor 5,21 – „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk 

őbenne.” 

 

Kol 1,21–22 – „[21] Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges 

gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, [22] most viszont megbékéltetett emberi 

testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe 

elé.” 

 

Ef 1,6 – „hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett 

Fiában.” 

 

Zsid 10,14 – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 

 

Zsid 10,15–17 – „[15] De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után: 

[16] „Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán”, így szól az Úr: „Törvényemet 

szívükbe adom, és elméjükbe írom; [17] bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem 

emlékezem meg.” 

 

Róm 6,1–2 – „[1] Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? 

[2] Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?” 

 

Zsid 9,12 – „Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s 

mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.” 

 

Róm 8,33 – „Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít.” 

 

Róm 8,34 – „Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján 

van, és esedezik is értünk?” 

 

Róm 8,35 – „Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy 

szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?” 

 

Róm 8,31 – „Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Róm 8,38–39 versét. Miről volt meggyőződve Pál apostol? Meg volt győződve 

róla, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől – sem élet, sem halál, sem 

angyalok, sem szellemek, sem a jelen, sem a jövő, sem hatalmasságok fenn vagy a mélyben. 

Semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, mely van a mi Urunkban, Krisztus 

Jézusban. 

 

2. Amikor bibliaiskolába jártam, volt egy tanárom, aki kiemelt néhány megjegyzést, melyek azt 

állították: „A megigazulás bírói döntés, ami által Isten bárkit, aki hisz, igaznak nyilvánít nem 

pedig igazzá tesz.” Ahogy magam is tanulmányoztam a Bibliát, meggyőződtem róla, hogy a 

megigazulás az igazság ajándéka, mely igazzá tesz Isten szemében. Olvasd el Róm 5,19 
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versét. Jézus Krisztus engedelmessége által (megtartotta a Törvényt és vállalta a keresztet), C. 

sokan igazzá lettek. 

 

3. Olvasd el 2Kor 5,21 versét. „Mert azt, aki nem ismert bűnt [sosem vétkezett], bűnné tette 

értünk [Jézus Krisztust], hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (Kiemelés tőlem.) 

 

4. Olvasd el Kol 1,21–22 versét. Jézus Krisztus eljött a földre, és meghalt a bűneinkért. Ezért 

Isten jelenlétében állunk, mint olyanok, akik szentek, hibátlanok és feddhetetlenek: C. Isten 

szemében. 

 

5. Olvasd el Ef 1,6 versét. Magasztalni fogjuk Istent örökké a kegyelméért, amellyel 

megajándékozott minket szeretett Fiában (Aki Jézus Krisztus). 

 

6. Olvasd el Zsid 10,14 versét. Jézus által, és az Ő keresztáldozata által mennyi időre lettünk 

tökéletessé? C. Örökre. 

 

7. Olvasd el Zsid 10,15–17 versét. Az Új Szövetség alatt Isten azt ígérte, hogy a bűneinkről C. 

nem emlékezik meg többé. 

 

8. Olvasd el Róm 6,1–2 versét. Isten kegyelme nagyobb, mint a bűneink. Maradjunk-e meg a 

bűnben, hogy Isten kegyelme még nagyobb legyen? Távol legyen! Nem! 

 

9. Olvasd el Zsid 9,12 versét. Milyen megváltást (szabadságot a bűneink büntetése alól) szerzett 

meg Jézus a számunkra? C. Örökkévaló megváltást. 

 

10. Olvasd el Róm 8,33 versét. Nevezz meg valakit, aki vádolhatja Isten választottjait. Senki 

sincs. 

 

11. Olvasd el Róm 8,34 versét. Nevezz meg valakit, aki elítélheti (azaz ítéletet mondhat) Isten 

népét. Senki sincs. 

 

12. Olvasd el Róm 8,35 versét. Nevezz meg valakit, aki elválaszthat egy keresztényt Isten 

szeretetétől. Senki sincs. 

 

13. Olvasd el Róm 8,31 versét. Mi a tanulsága ennek a tanítványi leckének? Ha Isten velünk 

van, senki sem lehet ellenünk. 
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Harmadik szint 12. Lecke 

 

AZ ÜDVÖSSÉG GYÜMÖLCSE (1. Rész) 
Írta: Don Krow 

 

 

„Megmenthet”-e az egyszeri hit, ha nincs folytatása? Megszűnhet-e úgy, hogy az ígéretek 

továbbra is érvényben maradnak? Ábrahám hitt Istennek, és ez tulajdoníttatott neki igazságul 

(1Móz 15,6). Ha Ábrahám hite megszűnt (abbamaradt) volna, a neki tulajdonított igazság is 

megszűnt volna? 

 

A Bibliából tudjuk, hogy a „hit” egy teljes, egyszeri cselekvésként kezdődik (aorisztikus 

idő), de folytatódik a keresztény életben, melyet a görög nyelv jelen idővel fejez ki. A 

parancsolatok, melyek jelen időben szólnak, folyamatos, vagy ismételt teljesítést követelnek 

meg. Amikor jelen időt találunk, jelentősen növeljük a bibliai szakasz érthetőségét, ha az alább 

felsorolt szavakat vagy kifejezéseket használjuk: ismételten; azaz újra és újra, megint, 

állandóan, folyamatosan, szokás szerint, mint szokás vagy életmód, vagy megszakítás nélkül. 

 

Figyeljük meg, hogy a következő igeszakaszokban, hogyan hatnak a görög jelen idők: 

 

Jn 3,16 – Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 

(jelen idő; folyamatosan hisz) el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 

Zsid 10,14 – Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. (jelen idő: 

azokat, akik elválasztattak, és ebben az állapotban maradtak, ez az egy áldozat örökre 

tökéletessé tette.) 

 

1Jn 3,9 –  Aki az Istentől született, az nem cselekszik (jelen idő; azaz nem folytatja tovább a 

bűnt, mint életmódot, amivel megtéretlen szívet mutatna) bűnt, mert az ő magja van benne, 

(jelen idő: Isten magja benne marad folyamatosan) és nem vétkezhet, (jelen idő: mint életmód, 

azaz megszakítás nélkül) mert az Istentől született. 

 

Mk 1,15 – „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, (jelen idő: azaz 

térjetek meg, és folytassátok a megtérést, amilyen gyakran a helyzet vagy a szükség megkívánja) 

és higgyetek (jelen idő: azaz folyamatosan higgyetek) az evangéliumban.” 

 

Jn 5,24 – Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz (jelen idő: 

folyamatosan hisz) abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, 

hanem átment a halálból az életbe. 

 

Lk 15,7 – Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen 

megtérő bűnösön (jelen idő: megtér, és folyamatosan megtér), mint kilencvenkilenc igaz 

miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” 

 

ApCsel 17,30 – A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti (jelen idő: 

és folyamatosan parancsolja) az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg (jelen 

idő: és folyamatosan térjen meg). 
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Jn 6,47 – Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, (jelen idő: folyamatosan hisz) annak 

örök élete van. 

 

Róm 4,5 – Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz (jelen idő: folyamatosan hisz) abban, aki 

megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. 

 

ApCsel 26,20 – Hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak 

és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg (jelen idő: és folyamatosan megtér), 

forduljanak (jelen idő: folyamatosan forduljanak) az Istenhez, és éljenek (jelen idő: tetteikkel 

folyamatosan bizonyítsák megtérésüket) a megtéréshez méltóan. 

 

Következtetés: A jelen idő több százszor megtalálható a Bibliában. Nem áll szándékomban 

minden igeverset felsorolni, melyek a tárgyhoz tartoznak. A megmentő hitről szóló igazság az, 

hogy folyamatos, és tanították mind az arminianista, mind a kálvinista teológiában, noha 

különböző nézőpontból.  

 

A kálvinizmus, mely az örök biztonság tanát hirdeti, azt tanítja, hogy az igazi keresztény 

hibázhat vagy elbukhat, mégis kitart a keresztény hitben (1Kor 1,8). Azok, akik az örök 

biztonság tanában hisznek, azt is vallják, hogy az igaz keresztény meghalt a bűnnek, és többé 

nem él abban (Róm 6,1–3) Azok, akik később teljesen elfordulnak Krisztustól, azt bizonyítják, 

hogy soha nem születtek igazán újjá (1Jn 2,19). 

 

Az arminianista teológia azt tanítja, hogy az igazi hívő kieshet a keresztény hitből. 

Általánosan hiszik és tanítják, hogy azok, akik kiesnek, elvesztik vagy eljátsszák az 

üdvösségüket. Az ő rendszerük nem ad helyet a névleges keresztényeknek (akik csak 

megnevezésükben azok), akik folyamatos lázadásban vagy szándékos bűnben élnek, és 

semmilyen gyümölcs nem bizonyítja megtérésüket. 

 

János apostol azt mondta: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk 

meg….”(1Jn 1,8), de azt is mondta: „Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt…” (1Jn 

3,9). Íme, itt egy paradoxon, de a Bibliában nincs következetlenség. Minden keresztény 

vétkezik (1Jn 1,8), de minden keresztény engedelmeskedik is (1Jn 2,3). A bűn és a testiség még 

jelen van a keresztényekben, de a bűn nem uralkodhat rajtuk, nem lehet megkülönböztető 

jellemvonásuk (1Jn 3,9). Az igazi megtérés és hit a gondolkodás megváltozását követeli, a szív 

megváltozását, az életirány megváltozását, még ha ez nem is tökéletesség (ApCsel 26,18 és 1Jn 

1,8). A „gyümölcs” továbbra is a hit valóságának és valódiságának a próbája. A hit szilárd, 

természetfeletti meggyőződés, mely irányítja az igazi hívő viselkedését, és létrehozza az ehhez 

tartozó cselekedeteket. Ezt mutatják a hit példái a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, 

melyekben a hit cselekedetekben nyilvánult meg. Más szavakkal, amit teszünk, 

megnyilvánulásai annak, amit hiszünk. A Jak 2,18 versében az áll: „Mutasd meg nekem a 

hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet.” 

 

Amikor az apostol negatív értelemben beszél a cselekedetekről, akkor a „Törvény 

cselekedeteire” utal: azaz olyasmire, amit valaki azért tesz, hogy kiérdemelje, megszolgálja az 

üdvösségét.  

 

A Biblia ugyancsak beszél az üdvösség gyümölcséről, amik jó cselekedetek, vagy a hit 

cselekedetei. Azok a cselekedetek, melyek megtérésből és hitből fakadnak (ApCsel 26,20; Mt 

3,7–10; 1Tessz 1,3 és Jak 2,14.26), az üdvösség bizonyítékai. Az egység, mely kifejeződik mind 

a megtérésben és a hitben az, hogy mindkettőnek ugyanaz a gyümölcse vagy bizonyítéka: a jó 
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cselekedetek. Nem jó cselekedetek által üdvözülünk, hanem jó cselekedetekre üdvözülünk (Ef 

2,8–10 annak az ellentétnek a megmutatására, ami az által és a „-re” között van). A cselekedetek 

a hit valóságának a próbái, és az a kegyelem, amely ténylegesen nincs hatással valakinek az 

életére és cselekedeteire, nem tekinthető valóban Isten kegyelmének (Tit 2,11–12). Jézus azt 

tanítja, hogy gyümölcséről ismertetik meg az igazi hívő (Mt 3,8; 7,16–20; 25,34–40; Jn 13,35; 

14,23; ApCsel 26,20; Róm 2,6–11; Jk 2,14–18; és 1Jn 3,10). 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Az, hogy a parancsok jelen időben szólnak _________________________ követelnek meg.  

 

2. Olvasd el Jn 3,16 versét. A görög nyelvben használt jelen idő alapján mit állít a Jn 3,16 verse?  

 

3. Olvasd el 1Jn 3,9 versét. Aki Istentől született, nem vétkezik. Mit jelent ez?  

 

 

4. Olvasd el Lk 15,7 versét. Öröm van a mennyben egy bűnösön, aki  

 

 

5. Olvasd el ApCsel 17,30 versét. Isten parancsa, hogy minden ember mindenhol 

 

 

6. Olvasd el ApCsel 26,20 versét. Mit állít ez a vers? 

 

 

7. Olvasd el 1Jn 2,3 versét. Mi az eredménye az Istennel való személyes kapcsolatnak, ami azt 

jelenti, ismerni Őt?   

 

8. Olvasd el Jak 2,18 versét. Jakab azt mondja: „Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek 

nélkül, (ami képtelenség) én is meg fogom neked mutatni __________________ a hitemet.” 

 

9. Olvasd el 1Tessz 1,3 versét. A cselekedetek, melyek hitből fakadnak, úgy vannak említve, 

mint a  

 

10. Olvasd el Gal 2,16 és 21 versét. A Törvény cselekedetei olyan cselekedetek, melyeket az 

emberek azért tesznek, hogy megpróbálják megszerezni az üdvösséget vagy ___________. 

(21. vers). Nem menthetnek meg, nincs üdvözítő erejük. 

 

11. Olvasd el Róm 2,7–10 versét. Ezek a versek melyik két csoport ember gyümölcsét írják le?  

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Jn 3,16 – „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

 

1Jn 3,9 – „Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem 

vétkezhet, mert az Istentől született.” 
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Lk 15,7 – „Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő 

bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.” 

 

ApCsel 17,30 – „A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az 

embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.” 

 

ApCsel 26,20 – „hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a 

pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez 

méltóan.” 

 

1Jn 2,3 – „És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait.” 

 

Jak 2,18 – „Viszont mondhatja valaki azt is: Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. 

Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim 

alapján a hitemet.” 

 

1Tessz 1,3 – „emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, 

szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek 

állhatatosságát;” 

 

Gal 2,16.21 – „[16] tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, 

hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy 

megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény 

cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. [21] Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert 

ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.” 

 

Róm 2,7–10 – „[7] azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, 

megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad; [8] azoknak pedig, akik viszálykodók, akik 

ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. [9] 

Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak 

elsősorban, de görögnek is; [10] viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül 

mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is!” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Az, hogy a parancsok jelen időben szólnak folyamatos, vagy ismételt teljesítést követelnek 

meg.  

 

2. Olvasd el Jn 3,16 versét. A görög nyelvben használt jelen idő alapján mit állít a Jn 3,16 verse? 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz (jelen idő: 

folyamatosan hisz) őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 

3. Olvasd el 1Jn 3,9 versét. Aki Istentől született, nem vétkezik. Mit jelent ez? Aki az Istentől 

született, az nem cselekszik (jelen idő, azaz nem folytatja a bűnt, mint életmódot, megtéretlen 

szívet mutatva) bűnt. 
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4. Olvasd el Lk 15,7 versét. Öröm van a mennyben egy bűnösön, aki megtér és folyamatosan 

megtér. 

 

5. Olvasd el ApCsel 17,30 versét. Isten parancsa, hogy minden ember mindenhol megtér, és 

folyamatosan megtér. 

 

6. Olvasd el ApCsel 26,20 versét. Mit állít ez a vers? Hanem először Damaszkuszban és 

Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg 

(jelen idő: és folyamatosan megtér), forduljanak (jelen idő: folyamatosan forduljanak) az 

Istenhez, és éljenek (jelen idő: tetteikkel folyamatosan bizonyítsák megtérésüket) a 

megtéréshez méltóan. 

 

7. Olvasd el 1Jn 2,3 versét. Mi az eredménye az Istennel való személyes kapcsolatnak, ami azt 

jelenti, ismerni Őt? Hogy azt tesszük, amit Isten mond, megtartjuk a parancsolatait. 

 

8. Olvasd el Jak 2,18 versét. Jakab azt mondja: „Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek 

nélkül, (ami képtelenség) én is meg fogom neked mutatni a cselekedeteim alapján a hitemet.” 

 

9. Olvasd el 1Tessz 1,3 versét. A cselekedetek, melyek hitből fakadnak, úgy vannak említve, 

mint a hit cselekedetei. 

 

10. Olvasd el Gal 2,16 és 21 versét. A Törvény cselekedetei olyan cselekedetek, melyeket az 

emberek azért tesznek, hogy megpróbálják megszerezni az üdvösséget vagy igazságot. 

(21. vers). Nem menthetnek meg, nincs üdvözítő erejük. 

 

11. Olvasd el Róm 2,7–10 versét. Ezek a versek melyik két csoport ember gyümölcsét írják le? 

A hívőkét és a nem hívőkét. 
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Harmadik szint 13. Lecke 

 

AZ ÜDVÖSSÉG GYÜMÖLCSE (2. Rész) 
Írta: Don Krow 

 

 

Figyeld meg ezt az igeverset: „Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög 

gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a 

testvérét.” (1Jn 3,10). Nem azt mondja, hogy „ez a módja, hogy megmentsük magunkat”. Azt 

mondja: „Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei…” (1Jn 3,10 kiemelés tőlem). 

 

Jézus hasonlóképpen mondta: „gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20 kiemelés 

tőlem). 

 

A Bibliában Isten kétféle módon beszél az üdvösségről: (1) hogy az üdvösség kegyelemből 

van, hit által (Ef 2,8–9) és (2) a jó cselekedetek kifejezéssel, melyeket minden üdvösségre jutott 

ember cselekszik. Miért félünk a hívő gyümölcséről beszélni? A Biblia nem szégyenlős a 

tárgyat illetően. Itt áll, hogyan tudhatjuk meg, hogy Isten országában és Isten uralma alatt 

vagyunk: 

 

1Jn 2,3–5 – [3] És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. 

[4] Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban 

nincs meg az igazság, [5] aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten 

szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.  

 

Ha tudod, hogy Ő igaz, tudod, hogy mindenki, aki azt teszi, ami helyes, Tőle született (1Jn 

2,29). (Nem érthető ez? Isten és Krisztus természete az igazság, és mindenki, aki az igazságot 

gyakorolja, bizonyítékát adja annak, hogy az Ő természete van benne, vagy, ahogy János 

mondja, Tőle született.) 

 

1Jn 3,5–10 – [5] Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és 

hogy őbenne nincsen bűn. [6] Aki őbenne marad, az nem vétkezik: (a görög szövegben ez 

jelen időben áll: ez azt fejezi ki, folyamatos, vagy szokásos cselekvés. A Biblia olvasója 

jelentősen növelheti az igeszakasz megértését, ha a következő szavakat használja: 

folyamatosan, ismételten, újra és újra, megszakítás nélkül, állandóan, szüntelenül, 

szokásként, életformaként) aki vétkezik (jelen idő), az nem látta őt, és nem is ismeri őt. [7] 

Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi (jelen idő: 

ismételten, újra és újra cselekszi), az igaz, mint ahogyan ő is igaz. [8] Aki a bűnt cselekszi 

(jelen idő: szokásként, mint életmód, mert az a természetük), az az ördögtől van, mert az ördög 

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

lerontsa. [9] Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt (jelen idő: azaz az életmódjuk 

megtéretlen szívre utal), mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet (jelen idő: megszakítás 

nélkül), mert az Istentől született. [10] Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög 

gyermekei: aki nem cselekszi (jelen idő) az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki 

nem szereti (jelen idő) a testvérét. (János azt mondja: „Erről ismerhetők meg az Isten 

gyermekei és az ördög gyermekei.” Akik nem gyakorolják az igazságot és a szeretetet, ezzel azt 

mutatják, hogy nincs bennük az Atya természete. Nem fontos az újjászületés bizonyítéka?) 

 

1Jn 3,14 – Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki 

nem szereti a testvérét, az a halálban van. 
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1Jn 4,8 – Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk (az apostolokra), 

aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk (az apostolokra). Erről ismerjük meg az igazság 

lelkét (szellemét) és a tévelygés lelkét (szellemét). 

 

1Jn 4,8 – Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. (A 

szeretet a hívő jele, mert Isten természete szeretet.) 

 

1Jn 5,2 – Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük (jelen idő: és 

szüntelenül szeretjük) Istent, és megtartjuk (jelen idő: folyamatosan engedelmeskedünk) az ő 

parancsolatait. 

 

1Jn 5,18–19 – Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik (jelen idő: mint az, akinek 

életmódja megtéretlen szívet mutat), sőt aki Istentől született, az vigyáz magára (Károli: 

megőrzi magát, jelen idő: folyamatosan megőrzi magát), és a gonosz meg sem érinti. [19] 

Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. 

 

MIÉRT OSZTOTTA MEG JÁNOS APOSTOL MINDEZT VELÜNK? Ezt azért írtam 

nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van (1Jn 5,13). 

 

Következtetés: Igazság, szentség, szeretet, Isten Szellemének gyümölcse, az újjászületés 

bizonyítékai. Nem bízhatsz abban, hogy Ő Hozzá (Istenhez) tartozol, amíg istentelen életmódot 

folytatsz. A lelkiismeret elítél, és nincs bizalom Isten iránt. Pál apostol arra buzdít, hogy tedd 

az elhívásodat és kiválasztásodat bizonyossá (2Pt 1,10); azaz biztosítsd a szívedet arról, hogy 

valóban Istenhez tartozol az életmódoddal, mely összhangban van a dicsőséges evangéliummal. 

Nem azt mondta, hogy „ez a módja az üdvözülésnek”. Azt mondta: „erről tudjuk meg, hogy 

Istenhez tartozunk”. 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el ApCsel 8,13.18–22 versét. Először János beszélt a „gyümölcséről” vagy a 

bizonyítékáról az igazi hívőnek. Ezek mindazok a dolgok, melyek a szívből származnak. 

Amikor egy hívő szíve nem találtatik igaznak, (mint Simoné), mit kell tennie? 

 

 

2. Olvasd el 2Pt 1,5–11 versét. Mi a bizonyítéka annak, hogy valaki valóban Isten elhívottai és 

választottai között van? 

 

 

3. Olvasd el Mt 25,34–40 versét. Milyen tulajdonságok jellemzik a hívőt ezekben a versekben? 

 

 

4. Olvasd el Jn 13,35 versét. Miről ismerni meg Jézus tanítványait? 

 

 

5. Olvasd el Mt 7,21–23 versét. Miért nem mehettek be ezek az emberek Isten országába? 
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6. Olvasd el Jn 14,23 versét. Ha valaki szereti Jézust, mit fog tenni? 

 

 

7. Olvasd el ApCsel 26,20 versét. Mit mond ez a vers? 

 

 

8. Olvasd el Jak 2,17 versét. Ha a hited nem hoz létre jó cselekedeteket, akkor milyen hit a tiéd?  

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

ApCsel. 8,13.18–22 – „[13] Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp 

mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. [18] 

Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik, 

[19] és így szólt: „Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az 

vegye a Szentlelket.” [20] Péter azonban ezt mondta neki: „Vesszen el a pénzed veled együtt, 

amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! [21] Nem részesülhetsz, 

és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. [22] Térj meg tehát e 

gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát. 

 

2Pt 1,5–11 – „[5] Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben 

mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, [6] az ismeretben 

önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, [7] a 

kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. [8] 

Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében 

sem tétlenek, sem terméketlenek. [9] Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és 

elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. [10] Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek 

még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok 

megbotlani soha. [11] És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus 

Krisztus örök országába.” 

 

Mt 25,34–40 – „[34] Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, 

örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. [35] Mert éheztem, és ennem 

adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, [36] mezítelen 

voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek 

hozzám. [37] Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy 

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

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

betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? [40] A király így felel majd nekik: 

Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai 

közül, velem tettétek meg.” 

 

Jn 15,35 – „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek 

egymást.” 

 

Mt 7,21–23 – „[21] Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 

URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. [22] Sokan mondják 

majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben 
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űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? [23] És akkor kijelentem 

nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” 

 

Jn 14,23 – „Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig 

az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.” 

 

ApCsel 26,20 – „hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a 

pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez 

méltóan.” 

 

Jak 2,17 – „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el ApCsel 8,13.18–22 versét. Először János beszélt a „gyümölcséről” vagy a 

bizonyítékáról az igazi hívőnek. Ezek mindazok a dolgok, melyek a szívből származnak. 

Amikor egy hívő szíve nem találtatik igaznak (mint Simoné), mit kell tennie? Meg kell térnie 

a bűnéből (gonoszságából) és imádkoznia kell Istenhez, hogy bocsássa meg a szíve 

gondolatát. 

 

2. Olvasd el 2Pt 1,5–11 versét. Mi a bizonyítéka annak, hogy valaki valóban Isten elhívottai és 

választottai között van? A hitük mellé a Szellem tulajdonságai, és új természetük 

tulajdonságai járulnak. 

 

3. Olvasd el Mt 25,34–40 versét. Milyen tulajdonságok jellemzik a hívőt ezekben a versekben? 

Gyakorlati cselekedetek, melyek hitből származnak – mint enni adni az éhezőnek, 

vendégszeretetet tanúsítani, felruházni a szűkölködőt, ápolni a betegeket, meglátogatni 

azokat, akik börtönben vannak, stb. 

 

4. Olvasd el Jn 13,35 versét. Miről ismerni meg Jézus tanítványait? A szeretetről, melyet 

egymás iránt tanúsítanak. 

 

5. Olvasd el Mt 7,21–23 versét. Miért nem mehettek be ezek az emberek Isten országába? 

Gonosztevők voltak. A görög nyelv jelen időt használ, mely arra utal, hogy a gonosz 

cselekedetek életmódjukhoz, természetükhöz tartoztak. Jézus azt mondta, sosem ismerte 

őket. Elveszett vallásos emberek voltak, akiknek sosem változott meg a szívük, az elméjük, 

és nem fordultak Isten felé. 

 

6. Olvasd el Jn 14,23 versét. Ha valaki szereti Jézust, mit fog tenni? Megtartja a 

parancsolatait, azt teszi, amit Jézus mond. 

 

7. Olvasd el. ApCsel 26,20 versét. Mit mond ez a vers? Bizonyítsd be a megtérésedet a 

cselekedeteiddel. 

 

 

8. Olvasd el Jak 2,17 versét. Ha a hited nem hoz létre jó cselekedeteket, akkor milyen hit a tiéd? 

Holt hit. Nem megmentő hit (Jak 2,14). 
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Harmadik szint 14. Lecke 

 

ELHÍVÁS A TANÍTVÁNYSÁGRA 
Írta: Andrew Wommack 

 

 

Ma arról fogunk beszélni, mit jelent tanítványnak lenni, és hogyan tehetünk tanítvánnyá 

másokat. Emlékeztetni szeretnélek: az Úr nem arra adott nekünk parancsot, hogy tegyük 

megtértekké az embereket, sem arra, hogy az emberek vallják meg Uruknak Jézust, és vegyék 

a bűneik bocsánatát, hanem arra, hogy tegyük őket tanítványokká. Habár az első két dolog 

létfontosságú, és a legkevésbé sem kicsinyítem a jelentőségüket, az igazi cél, hogy túllépjünk 

az újjászületésen, és tovább haladjunk az érettség felé. Egy keresztény – aki egyben tanítvány 

is – célja az, hogy tovább haladjon, és másokat is tanítvánnyá tegyen. 

 

Jézus azt mondta, hogy menjünk és tegyük tanítványokká az embereket, segítsük őket 

érettségre, hogy képesek legyenek ők is tanítványokká tenni másokat. A mi mai egyházunk nem 

végzi ezt a feladatot. Ráhárítja az emberek újjászületésének a felelősségét azokra, akiket 

klérusnak vagy lelkimunkásoknak nevezünk. Vannak evangélistáink, akik mindenfelé utaznak, 

nagy evangélizációs körutakat tesznek, és munkájuk nyomán emberek ezrei jutnak döntésre az 

Úr mellett. Bár ezek között nem mindenki születik valóban újjá, csupán érzelmeket tapasztalnak 

meg, biztos vagyok benne, hogy vannak, akik igazán újjászületnek, és kapcsolatba kerülnek az 

Úrral. A legtöbb esetben azonban nem helyeznek hangsúlyt a folytatásra, a tanítvánnyá válásra, 

márpedig Istennek az lenne a szándéka. 

 

Ahhoz az emberhez tudnám ezt hasonlítani, aki szereti a csecsemőket. Teljesen felelőtlen 

dolog volna vállalni egy csecsemőt, izgatottan várni rá, de csak megnézni, ahogy megszületik. 

Ha gyermekünk van, akkor felelősséget kell vállalnunk a tanításáért és felneveléséért is. Azt 

mondjuk az embereknek: „A legfőbb dolog, hogy szüless újonnan, valld meg Jézust Uradnak!” 

Ha ezt megteszik, megveregetjük a vállukat, és azt mondjuk: „Most már keresztény vagy. Higgy 

Istenben, tanulmányozd a Bibliát, és minden rendben lesz.” Az Úr nem ezt hangsúlyozta. 

 

Ennek következtében olyan embereket kapunk, akik közül sokan őszinte szívvel kötelezik 

el magukat az Úr mellett, de nem érettek. Képtelenek növelni hitüket, mert nincs anyaguk, ami 

segítené őket ebben. Így nem pozitív tanúbizonyságai lesznek Jézusnak, hanem valójában 

negatívak. Isten azt akarja, oly módon érjük el az embereket, hogy azok teljes értékű 

tanítványokká váljanak, képesek legyenek reprodukálni hitüket másokban. 

 

Ha minden hatodik hónapban az Úrhoz vezetsz valakit, rászánod magad, hogy tanítványt 

faragsz belőle, amíg érett kereszténnyé nem válik, aki reprodukálni tudja a hitét, a hat hónap 

végén csak két keresztény lesz. Ezután ha mindketten egy-egy személyt vezettek az Úrhoz, 

tanítvánnyá teszitek őket hat hónap alatt, az év végére négy keresztény lesz. Ez nem tűnik 

összehasonlíthatónak azzal, aki ezreket vezet az Úrhoz egy missziós út alatt, és eléri, hogy 

megvallják Jézust. A legtöbb ember azt mondaná: „Ez a tanítványképzési módszer csak négy 

megtérőt eredményez az első évben, míg a másik módszer ezer megtérőt. Tehát a másikat kell 

választanunk.” Az az ember, aki ezreket vezet az Úrhoz, 35 000 embert vezetett az Úrhoz. Ez 

nagyon jó, senki sem vonhatja kétségbe; de csak egy csepp a tengerben, a világ népességéhez 

képest. Alapvetően ez a módja annak, ahogy az egyház működik. 

 

Ha hangsúlyozzuk a tanítványságot, akkor az a személy, aki egy embert vezet az Úrhoz 

minden hat hónapban, majd pedig azok ugyanezt teszik, alig több, mint húsz és fél év alatt több 
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embert érnek el az evangéliummal, mint a világ népessége. Néhányan azt hiszik, ez lehetetlen, 

de biztatlak, hogy számolj utána. Megszoroztam, és kevéssel több, mint húsz és fél év alatt, 

úgy, hogy egy ember tanítvánnyá tesz egy másikat minden fél évben, új tagot építve ezzel 

Krisztus testébe, elér az evangéliummal öt és fél milliárd embert, szemben a másik módszer 35 

000 megtérőjével.  

 

Ha eljutsz odáig, hogy nem csak megtapasztalod a győzelmet és az érettséget, de felébred 

benned a vágy, hogy létrehozd azt más emberekben is, ha tanítóvá válsz tanítvány helyett, íme 

néhány dolog, ami történhet, ha csak egyetlen ember osztja ezt a nézetet, követi az Urat az 

értettség ösvényén, és elkezd tanítvánnyá tenni egy másik embert. Ha csak ennyit teszel egy 

évben, az év végére már lesz melletted valaki, akit tanítvánnyá tettél – ketten lesztek. Két év 

múlva négyen. De ha tovább tudod ezt folytatni, tíz év múlva 1024 ember lesz, aki tanítvánnyá 

lett, és új tagokat képez ki Krisztus teste számára. Ha ezt folytatod csupán egyetlen emberrel 

évenként, húsz év múlva több mint egy millió emberhez jut el az evangélium. Ez lenyűgöző! 

Ez a megsokszorozódási módszer, melyet az Úr alapított – elmenni és tanítványokká tenni, nem 

csupán megtérőkké tenni. Ez messze a legjobb módja Isten országa kiterjesztésének, de a mi 

elménk a gyors megoldásokat keresi. 

 

Hány ember megy el a nagy missziós evangélizációkra, döntést hoz, kereszténynek vallja 

magát, de még mindig benne van a harag, a keserűség, a féltékenység, és negatív 

tanúbizonysággá válik? Ha statisztikát akarunk felállítani, hányan fordulnak el az igazi 

evangéliumtól, mert olyasvalakit láttak, aki kereszténynek vallotta magát, és azt gondolták: Én 

is vagyok olyan jó, mint azok a képmutatók az egyházban. Nincs erre szükségem. 

 

Az egésznek a lényege, hogy a tanítványképzési módszer az, melyet Isten fektetett le a világ 

evangélizálására. Az igazság nem tesz szabaddá addig, amíg nem haladsz tovább az Igében (Jn 

8,31–32). Ez az, amit Isten minden ember számára akar, hogy megtapasztalhassák az Ő 

teljességét, de ez az az evangélizálási mód is, melyet Ő alapított. Bárki döntött úgy, hogy nem 

ezt a módszert követi, és helyettesítette egy másikkal, az nem működött. 

 

Imádkozom, hogy Isten beszéljen a szívedhez, és mutassa meg neked a tanítványság értékét. 

Buzdítalak a tovább lépésre és arra, hogy tanítvánnyá légy, és tégy tanítvánnyá másokat. 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Talán meglepő a számodra, de Jézus soha senkit nem nevezett „kereszténynek”, hanem arra 

hívta el az embereket, hogy legyenek „tanítványokká”. Nézzük át az evangéliumokat (Máté, 

Márk, Lukács és János evangéliuma), és egy külön papírra írjuk ki, ahány igeverset csak 

találunk arról, hogy Jézus hívása tanítványságra szól. 

 

2. Az Apostolok Cselekedeteiben az embereket nem arra hívták, hogy „keresztényekké” 

legyenek, hanem hogy „tanítványok” legyenek. Nézzük végig az Apostolok Cselekedeteit, és 

egy külön papírra írjuk ki, ahány igeverset csak találunk arról, hogy az embereket 

tanítványságra hívták el. 

 

3. A Bibliában a „tanítvány(ok)” szó 273-szor található meg. Az egész Bibliában a 

„keresztény(ek)” szó összesen háromszor. Írd le egy külön papírra azt a három igehelyet, ahol 

a „keresztény(ek)” szó található. 
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4. Olvasd el Mt 10,25 versét. Mi a tanítvány ennek a versnek az alapján? 

 

5. Olvasd el Lk 14,26 versét. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy feltétel nélkül 

feláldozza valaki az életét egy másik élet teljességéért. Igaz vagy hamis? 

 

6. Olvasd el Lk 14,33 versét. Néhány esetben Jézus tanítványává lenni a szó szerinti elhagyását 

jelentette mindennek, hogy Jézus hívása legyen az első helyen. Igaz vagy hamis? 

 

7. Olvasd el Mt 19,29 versét. Mindenki, aki elhagyja házát, testvéreit, atyját, anyját, feleségét, 

gyermekeit vagy földjét Jézusért, százszor annyit kap cserében, és örök életet örököl. Igaz vagy 

hamis? 

 

8. Olvasd el ApCsel 14,22 versét. A tanítványnak tovább kell járnia hitben. Igaz vagy hamis? 

 

9. Olvasd el Zsid 10,14 versét. A valódi ellenvetés, mely egyesekben felmerül, hogy a Biblia 

hangsúlyozza a tanítványságot, mely szerint a „kereszténnyé” lenni nem kíván erőfeszítést 

(kegyelemből van), viszont a „tanítványnak” lenni komoly áldozatot és elkötelezettséget 

követel. Az igazság az, hogy Krisztus megváltása nem kíván erőfeszítést a mi részünkről; ez 

tökéletes, és semmilyen erőfeszítésünkbe nem kerül, de Krisztus elhívása mindig a mi teljes 

életünkre vonatkozik. Igaz vagy hamis? 

 

10. Olvasd el ApCsel 11,26 versét. Krisztus elhívása nem kétféle hívőnek szól; némelyek úgy 

legyenek keresztények, hogy testiek maradnak, mások pedig legyenek tanítványok. Valójában 

a kereszténység és a tanítványság elvárhatóan ugyanaz. Igaz vagy hamis? 

 

11. Olvasd el Mt 28,19 versét. Jézus megbízása a hívők számára úgy szólt, hogy menjenek és 

tegyenek A. tanítványokká B. megtértekké minden népet. 

 

12. Olvasd el Mt 28,20 versét. A hívőknek meg kell tanítaniuk másokat arra, hogy megtartsanak 

mindent, amit Jézus parancsolt. Igaz vagy hamis? 

 

13. Olvasd el Jn 1,12 versét. Jézus felajánlotta, amit megszerzett számunkra (megbocsátás, 

megigazulás, stb.), de nem az Ő személye nélkül. Igaz vagy hamis? 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Mt 10,25 – „Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az 

ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább házanépét?” 

 

Lk 14,26 – „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, 

testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.” 

 

Mt 19,29 – „És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy 

földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.” 

 

ApCsel 14,22 – „Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a 

hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába.” 
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Zsid 10,14 – „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” 

 

ApCsel 11,26 – „Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és 

igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először 

keresztyéneknek.” 

 

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

Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,” 

 

Mt 28,20 – „tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én 

veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 

 

Jn 1,12 – „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 

mindazokat, akik hisznek az ő nevében,” 

 

 

Megoldások 

 

 

1. Talán meglepő a számodra, de Jézus soha senkit nem nevezett „kereszténynek”, hanem arra 

hívta el az embereket, hogy legyenek „tanítványokká”. Nézzük át az evangéliumokat (Máté, 

Márk, Lukács és János evangéliuma), és egy külön papírra írjuk ki, ahány igeverset csak 

találunk arról, hogy Jézus hívása tanítványságra szól. 

 

2. Az Apostolok Cselekedeteiben az embereket nem arra hívták, hogy „keresztényekké” 

legyenek, hanem hogy „tanítványok” legyenek. Nézzük végig az Apostolok Cselekedeteit, és 

egy külön papírra írjuk ki, ahány igeverset csak találunk arról, hogy az embereket 

tanítványságra hívták el. 

 

3. A Bibliában a „tanítvány(ok)” szó 273-szor található meg. Az egész Bibliában a 

„keresztény(ek)” szó összesen háromszor. Írd le egy külön papírra azt a három igehelyet, ahol 

a „keresztény(ek)” szó található. ApCsel 11,26; ApCsel 26,28 és 1Pt 4,16. 

 

4. Olvasd el Mt 10,25 versét. Mi a tanítvány ennek a versnek az alapján? Tanítvány az, aki 

olyanná válik, mint a tanítója vagy mestere. 

 

5. Olvasd el Lk 14,26 versét. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy feltétel nélkül 

feláldozza valaki az életét egy másik élet teljességéért. Igaz. 

 

6. Olvasd el Lk 14,33 versét. Néhány esetben Jézus tanítványává lenni a szó szerinti elhagyását 

jelentette mindennek, hogy Jézus hívása legyen az első helyen. Igaz. 

 

7. Olvasd el Mt 19,29 versét. Mindenki, aki elhagyja házát, testvéreit, atyját, anyját, feleségét, 

gyermekeit vagy földjét Jézusért, százszor annyit kap cserében, és örök életet örököl. Igaz. 

 

8. Olvasd el ApCsel 14,22 versét. A tanítványnak tovább kell járnia hitben. Igaz. 

 

9. Olvasd el Zsid 10,14 versét. A valódi ellenvetés, mely egyesekben felmerül, hogy a Biblia 

hangsúlyozza a tanítványságot, mely szerint a „kereszténnyé” lenni nem kíván erőfeszítést 

(kegyelemből van), viszont a „tanítványnak” lenni komoly áldozatot és elkötelezettséget 
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követel. Az igazság az, hogy Krisztus megváltása nem kíván erőfeszítést a mi részünkről; ez 

tökéletes, és semmilyen erőfeszítésünkbe nem kerül, de Krisztus elhívása mindig a mi teljes 

életünkre vonatkozik. Igaz. 

 

10. Olvasd el ApCsel 11,26 versét. Krisztus elhívása nem kétféle hívőnek szól; némelyek úgy 

legyenek keresztények, hogy testiek maradnak, mások legyenek tanítványok. Valójában a 

kereszténység és a tanítványság elvárhatóan ugyanaz. Igaz. 

 

11. Olvasd el Mt 28,19 versét. Jézus megbízása a hívők számára úgy szólt, hogy menjenek és 

tegyenek A. tanítványokká minden népet. 

 

12. Olvasd el Mt 28,20 versét. A hívőknek meg kell tanítaniuk másokat arra, hogy megtartsanak 

mindent, amit Jézus parancsolt. Igaz. 

 

13. Olvasd el Jn 1,12 versét. Jézus felajánlotta, amit megszerzett számunkra (megbocsátás, 

megigazulás, stb.), de nem az Ő személye nélkül. Igaz. 
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Harmadik szint 15. Lecke 

 

HOGYAN HASZNÁLD A BIZONYSÁGTÉTELEDET 
Írta: Don Krow 

 

 

 

Ma arról szeretnék beszélni, hogyan használd a bizonyságtételedet. Az ApCsel 5,42 

versében az áll: „és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a 

templomban és házanként.” Figyeljük meg, hogy a korai egyház tanítványai mindennap 

találkoztak a templomban, és házról házra, hogy folyamatosan tanítsák és hirdessék, Jézus a 

Krisztus. Sokan úgy gondolják, hogy a házról házra vagy ajtóról ajtóra való hirdetési mód 

természetellenes vagy kínos. Szeretnék veled megosztani néhány dolgot, amit megtanultam a 

házról házra való evangélizációból, ahogy az ajtók megnyíltak a tanítványság előtt, és láttam 

embereket megtérni és Jézus Krisztushoz fordulni. 

 

Korántsem olyan nehéz ez, mint ahogy hallottad, és az egyik dolog, amit észrevettem a 

Bibliában, hogy Pál apostol háromszor használta személyes bizonyságtételét, amikor 

megtéretlennel beszélt. Az ApCsel 9,22 és 26 versében található a bizonyságtétele, a 

tapasztalata, hogy mi történt, amikor hitetlenekhez szólt. Az egyik legjobb megközelítés, 

melyet Jézus Krisztus üzenetének továbbadásában alkalmazhatunk az, amit „ima-ajánlatnak” 

hívunk. Bekopogtatunk egy házba, és azt mondjuk a házigazdának: „Azért járunk a környéken, 

hogy felajánljuk az imádságunkat azoknak, akik igénylik. Hisszük, hogy Isten meghallgatja és 

megválaszolja az imát, és szeretnénk tudni, van-e olyan probléma a családjában – egészségi 

vagy egyéb probléma – amiért szeretné, hogy imádkozzunk.” Néha azt válaszolják: „Nos, igen, 

van problémám” és szeretnék, hogy imádkozzunk értük; máskor kissé kínosnak érzik vagy 

zavarba jönnek a kérdéstől, és azt felelik: „Nem, e pillanatban nincs semmilyen imakérésem.” 

Ekkor elmondhatjuk nekik a személyes bizonyságtételünket. 

  

Azt mondom: „Észrevettem, hogy vannak gyerekei. Nekem három van. 1981. december 14-

én születtek az ikerlányaim. Az egyik leányom halva született.” Erre így válaszolnak: „Ó, 

nagyon sajnálom.” Akkor azt mondom: „Nem kell sajnálnia. Hadd mondjam el mi történt.” És 

elkezdem elbeszélni a történetemet. A második ikerbaba farfekvéses volt; azaz lábbal előre 

született. Kevés volt számára az oxigén a szülés során, ezért született halva. 

 

A bába kézbe vette és megcsapkodta (ütötte, amilyen erősen csak lehetett), leszívta a 

tüdejét, ha netán folyadék került bele, megtett minden tőle telhetőt, végül feladta. Úgy éreztem 

magam, mint bármely más apa. Elvesztettem a lányomat – mit tegyek? Ennél a pontnál 

megkérdezem a házuk ajtajában álló emberektől: „Hadd kérdezzem meg, olvasta valaha a 

Bibliát?” Ilyenkor azt felelik: „Egy kicsit”, vagy máskor „Nem, nem igazán.” Megmagyarázom: 

„Azért kérdezem, mert a Biblia azt írja az ApCsel 10,38 versében, hogy Jézus szertejárt és jót 

tett, meggyógyította mindazokat, akik a gonosz elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Vele. 

Csak azt szeretném még elmondani, mi történt. Elfogadhatja vagy elutasíthatja, ahogy tetszik, 

de a gyermekem halva született, és arra gondoltam, hogy néhány nap múlva el fogjuk temetni.” 

Aztán azt gondoltam: Csak a karomba akarom venni. Ahogy felvettem, éreztem, hogy egy 

gonosz jelenlét veszi körül, melyet a Biblia démoni szellemnek hív. Fizikailag támadott rám, 

és egy pillanatra megbénított. Közvetlenül, ahogy ez történt, azt mondtam: „Jézus Krisztus 

nevében megparancsolom, te tisztátalan szellem, hogy hagyd el ezt a gyermeket, és életre 

parancsolom ezt a gyermeket Jézus nevében.” Az a kis csecsemő, aki sosem lélegzett, levegő 

után kapott, lélegzetet vett, aztán újra nem lélegzett. Ismét így szóltam: Jézus Krisztus nevében, 
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te tisztátalan szellem, kiparancsollak ebből a gyermekből most nyomban, és térjen vissz a 

gyermekbe az élet! Ezúttal többször is levegő után kapott, majd lélegezni kezdett, és többé nem 

hagyta abba. 

 

Nevén szólítom azt, akihez beszélek, és azt mondom: „Tudod, ha valaki három percig nem 

lélegzik, az oxigénhiány következtében az agya súlyos károsodást szenved. A lányom azonban 

tökéletesen egészséges minden szempontból. A Vita nevet adtuk neki, ami latinul azt jelenti, 

„élet”, mert el akartuk mondani a történetét, mit tett vele Isten. Visszahozta őt az életbe. Ettől 

a naptól sokat tanulmányoztam a Bibliát, és a következőt fedeztem fel: ahogy a gyermekem 

körül tisztátalan szellem volt, létezik a sötétség országa, a Sátán országa és uralma, és létezik 

Isten szeretett Fiának az országa.” 

 

„Amikor Jézus eljött a földre, a sötétség országából elkezdte hívni az embereket az Ő saját 

országába, megtérés és a Benne való hit által – hogy vegyék a bűnök bocsánatát, és Őt kövessék. 

Nem tudom, ön miben hisz, de elmondtam az imént, hogy mi történt a családomban és az 

életemben. Szeretném elmondani a valódi célját, amiért bekopogtattam önhöz. Jézus azt 

mondta, hogy tegyük az embereket tanítványokká. Tudom, hogy sokan nagyon elfoglaltak, és 

nincs idejük gyülekezetbe járni, vagy nem is akarnak. Ha ott felmerül önben egy kérdés, 

felemelheti a kezét, és azt mondhatja: „Pásztor (vagy lelkész úr), mit jelent az, amit most 

mondott?” Ezért kopogtattunk be önhöz. Tíz percbe összesűrítve elmondhatjuk önnek Isten 

Igéjének tanítását.” Ezután kinyitjuk a Bibliát, és felteszünk néhány kérdést, hogy 

meggyőződjünk arról, valóban érthető volt-e, amit mondtunk. Valójában párbeszédet 

szeretnénk folytatni. Nem prédikálunk az embereknek, nem csak elmondjuk, miről szól a 

Biblia, hanem megpróbáljuk felfedeztetni velük a Biblia üzenetét néhány kérdés feltevésével. 

 

„Érdekelné ez önt? Megállapodhatunk egy időpontban, amely önnek megfelel, és idejövünk 

az otthonába, beszélgetünk, és bibliaórát adunk. Ha nem merít semmit az első leckéből, ha nem 

segíti, nem bátorítja, nem építi önt, nem lát minket többé. Nem akarjuk zavarni, nem akarjuk 

rábírni, hogy csatlakozzon egy gyülekezethez vagy szervezethez, vagy hasonlóhoz. Csak azért 

vagyunk itt, hogy elmondjuk, amit Jézus Krisztus tett önért személyesen, és segítsünk önállóan 

megérteni Isten Igéjét. Sok olyan dolog van a Bibliában, amit nem tudunk vagy értünk teljesen, 

de egy rövid tanulmányozást felajánlunk önnek.  Érdekelné ez?” Sokan azt mondják: „Igen, 

érdekelne”, így megállapodhatunk egy időpontban, amikor elmehetünk az otthonukba, és 

elkezdhetjük ezeket a tanítványi leckéket. Nem az a célunk, amit én úgy nevezek 

„mikrohullámú evangélizáció”, rávenni őket, hogy mondjanak el egy rövid imát, miközben nem 

is értik, mit tesznek. A tanítványi leckék alapján haladunk, és segítünk megérteni Krisztust és 

keresztáldozatát. 

 

Beszéltem egy pásztornak a tanítványi leckéinkről, és ő azt kérdezte: „Don, mi történik az 

első lecke után?” Az első lecke után az egyén megérti, mit kell tennie, hogy válaszoljon Jézus 

Krisztusnak, és elnyerje a kegyelmet és a bűnbocsánatot, melyet Isten felajánl. Nem vagyunk 

nyomulós házalóügynökök. Ez nem a mi megközelítésünk, de az első lecke után az emberek 

felismerik, hogy mit kell tenniük a szívükből. Akkor a pásztor azt kérdezte: „És mi történik a 

15. lecke után?” Azt feleltem: „A 15. lecke után, ha valaki velünk marad, megtér a bűneiből, 

megkeresztelkedik vízzel és Szent Szellemmel. Úgy látjuk, ez nem a 15. lecke után következik 

be, hanem már a 6. lecke után.”  

 

A Mt 28. fejezetében Jézus arra utasít, hogy menjünk el minden néphez, és tegyük őket 

tanítványokká, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. A 

tanítványképzés során megértetjük a hitetlennel Jézus Krisztust és az Ő keresztáldozatát. Ahogy 
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hétről hétre egyre több dolgot megértetünk, kapcsolat épül ki a hitetlenekkel, sőt, barátság. 

Szeretni kezdenek minket, és bízni kezdenek bennünk. Isten Igéjét hozzuk el a számukra, és 

nem prédikálni jövünk hozzájuk. Olvassuk a Bibliát, és velük is olvastatjuk, majd kérdéseket 

teszünk fel úgy, hogy maguktól lássák a választ Isten Igéjéből. Hétről hétre látjuk az embereket 

eljönni oda, ahol nyíltan meg akarják vallani Krisztust, mert tudják, mit jelent elfogadni Őt, 

követni Őt, és elkötelezni magukat mellette. Ez nagyban különbözik attól, ahogy manapság sok 

evangélizáció működik. 

 

Az elveszetteket elsősorban személyes bizonyságtétel útján érjük el. Mindnyájunknak van 

személyes bizonyságtétele. Sokszor megírjuk saját traktátusunkat. Írtam egyet a „Leányom 

halála” címmel, melyet sokszor dobtam be házakhoz. A Tanítványi Evangélizációs 

csapatunkból mások is írtak, olyan címekkel, mint „Egy rabszolga szabadulása”, Joe Rose-tól, 

aki alkohol- és drogfüggő volt, vagy „Egy drogbarát halála”, Rocky Forrytól, aki tizenöt éves 

korától drogfüggő volt, és Jézus megszabadította. Mondd el az ilyen bizonyságtételeket az 

embereknek a házaik ajtajában. 

 

Van, aki azt mondja: „De nekem nincs átütő erejű bizonyságtételem. Nem láttam a 

gyermekemet feltámadni a halálból nyolc perc után.” Tudom, hogy sokaknak nincs ilyen fajta 

bizonyságtételük. Lehet, hogy olyan bizonyságtételed van, mint Andrew Wommacknak, akinek 

jelen van az életében Isten hatalma, mely gyermekkorától fogva megőrizte őt a bűntől, a 

szennytől és az istentelenségtől, melybe a legtöbb ember belekeveredik. Mindnyájunknak van 

bizonyságtétele, és ha úgy gondolod, a tiéd nem elég átütő, használd az enyémet. Amikor 

először kezdtünk bele a Tanítványi Evangélizációs csapatba, és igyekeztünk elérni embereket, 

Joe Rose az én bizonyságtételemet használta. Egy idő után jobban át tudta adni, mint én, így 

csak annyit mondtam: „Nagyon jó, Joe, csak így tovább, mondd el nekik, hogy mi történt 

velem!” 

 

Ha Pál apostol háromszor használta személyes bizonyságtételét az Újszövetségben, hogy 

elérje az elveszetteket, te is megteheted ezt. Ma már számítógépeink vannak, különféle 

szövegszerkesztő programokkal. Könnyű elkészíteni egy traktátust saját személyes 

bizonyságtételeddel. Sokkal hatékonyabb, amikor azt mondod: „Ez nem olyan dolog, amit a 

könyvesboltban vettem. Ez velem történt, és szeretném megosztani veled.” 

 

Szeretném, ha leülnél, és belekezdenél saját személyes bizonyságtételed megírásába – mi 

történt veled –, hogyan jöttél Jézus Krisztushoz. Azután add oda valakinek a bizonyságtételedet, 

mintha bekopogtattál volna vele valakinek az ajtaján. 

 

Ha további ismeretekre van szükséged a tárgyról, keresd fel a weboldalamat: 

www.krowtracts.com, és  nézd meg az ott található ismeretetőt a „Tips on Sharing Faith” 

(Ötletek, hogyan add át a hitedet) címszó alatt. Írd meg saját személyes bizonyságtételedet, 

gyakorold az átadását, és tanulmányozd a „Tips on Sharing Faith” cikket. Nagyon fontos, hogy 

tanulmányozd – ne csak elolvasd – ahogy elindulsz, hogy evangélizáld a népeket, egyszerre 

egy embert. Isten áldjon meg! 

 

 

Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Olvasd el Mk 16,15 versét. Kinek kell hirdetni az evangéliumot? 

 

http://www.krowtracts.com/
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2. Olvasd el Mt 28,19–20 versét. Kiket kell tanítvánnyá tenni? 

 

 

3. Olvasd el ApCsel 8,5.26; 16,13–15.23; 20,20–21. Hol kell az evangéliumot hirdetni? 

 

 

4. Olvasd el Mk 4,11–12 versét. Mielőtt valódi megtérésre kerülhet sor, az embernek A. látnia, 

B. felfognia, C. hallania, D. megértenie, E. az összes fenti dolgot tennie kell. 

 

5. Olvasd el ApCsel 28,23–24 versét. Amikor Pál érvelt és bizonyságot tett az evangélium 

mellett, mennyi ideig beszélt annak érdekében, hogy meggyőzze az embereket Jézus 

üzenetéről?  

 

6. Olvasd el ApCsel 16,14 versét. Amikor valaki igazán Krisztushoz fordul, mit kell 

megnyitnia?  

 

7. Olvasd el ApCsel 2,37 versét. Mi történik, ha egy ember szíve megnyílik és meggyőződésre 

jut?  

 

8. Olvasd el ApCsel 16,31 és 2,38 versét. Mit kell tennie az embernek? 

 

 

9. Olvasd el ApCsel 2,42 és Jn 8,31–32 versét. Mit kell tennie az embernek? 

 

 

10. Olvasd el Róm 10,14–15 versét. Fordított rendben (ezekben az igeversekben) hogyan jön 

az ember Krisztushoz?  

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

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

evangéliumot minden teremtménynek.” 

 

Mt 28,19–20 – „[19] Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket 

az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, [20] tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 

amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 

 

ApCsel 8,5.26 – „[5] Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. [26] Az 

Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető 

útra, amely néptelen.” 

 

ApCsel 16,13–15.23 – „[16] Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol 

tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. [14] 

Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való bíborárus is, akinek az 

Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. [15] Amikor pedig házanépével 

együtt megkeresztelkedett, azt kérte: „Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, 
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szálljatok meg a házamban!” És kérlelt bennünket. [23] Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe 

vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket.” 

 

ApCsel 20,20–21 – „[20] Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább 

hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. [21] Bizonyságot tettem zsidóknak 

is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. 

 

Mk 4,11–12 – „[11] Jézus így szólt hozzájuk: „Nektek megadatott az Isten országának titka, de 

a kívülvalóknak minden példázatokban adatik; [12] hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne 

lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik 

meg ne bocsáttassanak.” 

 

ApCsel 28,23–24 – „[23] Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a 

szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket 

meggyőzni Jézusról Mózes törvénye és a próféták alapján. [24] Egyesek hittek a beszédének, 

mások meg nem hittek.” 

 

ApCsel 16,14 – „Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való 

bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond.” 

 

ApCsel 2,37 – „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől 

és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” 

 

ApCsel 16,31 – „Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind 

a te házad népe!” 

 

ApCsel 2,38 – „Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 

Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” 

 

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

kenyér megtörésében és az imádkozásban.” 

 

Jn 8,31–32 – „[31] Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: „Ha ti 

megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; [32] megismeritek az igazságot, és 

az igazság megszabadít titeket.” 

 

Róm 10,14–15 – „[14] De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is 

higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? [15] És hogyan 

hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az 

evangéliumot hirdetik!” 

 

Megoldások 

 

 

1. Olvasd el Mk 16,15 versét. Kinek kell hirdetni az evangéliumot? Minden teremtménynek. 

Mindenkinek. 

 

2. Olvasd el Mt 28,19–20 versét. Kiket kell tanítvánnyá tenni? Minden népet. 
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3. Olvasd el ApCsel 8,5.26; 16,13–15.23; 20,20–21. Hol kell az evangéliumot hirdetni? A 

városokban, a pusztákban, a folyók mentén, a börtönökben, nyilvánosan és házról házra. 

 

4. Olvasd el Mk 4,11–12 versét. Mielőtt valódi megtérésre kerülhet sor, az embernek E. az 

összes fenti dolgot tennie kell. 

 

5. Olvasd el ApCsel 28,23–24 versét. Amikor Pál érvelt és bizonyságot tett az evangélium 

mellett, mennyi ideig beszélt annak érdekében, hogy meggyőzze az embereket Jézus 

üzenetéről? Reggeltől estig, valószínűleg hat-nyolc órán át. 

 

6. Olvasd el ApCsel 16,14 versét. Amikor valaki igazán Krisztushoz fordul, mit kell 

megnyitnia? A szívét, az ember legközpontibb lényét. 

 

7. Olvasd el ApCsel 2,37 versét. Mi történik, ha egy ember szíve megnyílik, és meggyőződésre 

jut? Ha helyesen válaszol, azt kérdezi: „Mit kell cselekednem?” 

 

8. Olvasd el ApCsel 16,31 és 2,38 versét. Mit kell tennie az embernek? Megtérni, hinni az Úr 

Jézus Krisztusban és megkeresztelkedni. 

 

9. Olvasd el ApCsel 2,42 és Jn 8,31–32 versét. Mit kell tennie az embernek? Kitartóan 

tanulmányozni az apostoli tant (tanítást). Kitartóan tanulni és gyakorolni Jézus szavait. 

 

10. Olvasd el Róm 10,14–15 versét. Fordított rendben (ezekben az igeversekben) hogyan jön 

az ember Krisztushoz? Valaki küldetik hozzá. Valaki hirdeti nekik, és mivel hallják 

Krisztus üzenetét, hihetnek. Mivel hisznek, segítségül hívják az Úr nevét üdvösségükre. 
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Harmadik szint 16. Lecke 

 

MINDENKI AJÁNDÉKÁT HASZNÁLJUK A 

TANÍTVÁNYKÉPZÉSBEN 
Írta: Don Krow 

 

 

Ma arról szeretnénk beszélni, hogy mindenki ajándékát használjuk a tanítványképzésben. 

Ezek használhatóak. Több hónapon át nagy sikerrel dolgoztunk ezzel a tanítványképzési 

programmal, és láttuk, hogy az emberek élete megváltozik az újjászületés által, 

megkeresztelkednek Szent Szellemmel és vízzel. Egy alkalommal beszélgettem egy 

barátommal, és azt mondtam: „Néhány dolog hiányzik – kicsúsztak a réseken.” Ő azt felelte: 

„Szerintem minden nagyszerűen működött. Mire gondolsz?” 

 

Azt szeretném megosztani veled, hogyan lehet egy befelé forduló egyházat – ahol az 

emberek csak ülnek, és hallgatják a pásztort, aztán hazamennek – kifelé forduló egyházzá tenni, 

ahol a tagok túllépnek a gyülekezeti épület falain. Ezek valóságos adatok: a keresztények 95 

százaléka soha senkit sem vezet az Úrhoz, és az evangélizáció 90 százaléka keresztények felé 

irányul. Az egyházépület a leggyakoribb evangélizációs helyszín a világon. Evangélizálunk a 

Vasárnapi iskolában, és evangélizálunk a szószékeken. Abból, hogy a gyülekezeti épületekben 

evangélizálunk, arra gondolhatnál, az egyháznak megtérésre van szüksége. 

 

Ez nem így volt a harmadik századig, Konstantin császár idejéig, amikor templomokat 

kezdtek építeni. Ettől az időtől, ami az elveszettek elérését illeti, az egyház bezárkózóvá vált, 

elrejtőzött a templom falai közé. Arról akarok beszélni, hogy túl kell nyúlni ezeken a falakon, 

és a befelé forduló egyházat kifelé fordulóvá kell változtatni. Statisztikai adatok szerint a 

programoknak csupán 0,5 százaléka (kevesebb, mint 1 százalék) lép túl gyülekezeti épületeink 

négy falán. Ez arra mutat, hogy nincs olyan nagy felekezet ma az Egyesült Államokban, 

amelynek terve volna az elveszettek tényleges elérésére.  

 

A reformáció idején Luther Márton a hit általi megigazulásra irányította az egyház 

figyelmét. Az 1800-as években tömegevangélizációkra került sor John Wesley-nek 

köszönhetően. De úgy tűnik, a személyes, szemtől szembe történő tanítványképző 

evangélizációt nem alkalmazták az apostolok kora óta. Azt mondhatnád: „Nem tudom, hogyan 

kell.” Ezzel a programmal határozottan megmutatjuk neked, hogyan kell – nagyon könnyű. 

Megmutatjuk, milyen könnyű emberekkel dolgozni, és új emberekkel megismerkedni házról 

házra kopogtatva a bizonyságtételeddel. Ez az, amire most összpontosítani szeretnék. Ez a jó 

hír. 

 

Hogyan szeretnéd tenni, amit tenni akarsz, nem azt, amit valaki más akar tőled, hogy tegyél 

(amit valójában nem akarsz tenni), hanem pontosan azt, amit te szeretnél tenni? Erről beszélünk. 

Amikor megmutatom az embereknek, hogyan működik a Tanítványi Evangélizáció, azt 

mondom: „Nézd, ez az, amit teszünk: Megérintjük az emberek életét. Megtérnek, újjászületnek, 

betöltekeznek Szent Szellemmel, és megkeresztelkednek vízzel.” Az emberek azt felelik: „Ez 

nagyszerű”. De ha azt mondom: „Hányan akarnak közületek velem jönni?”, akkor kétszázból 

talán hárman jelentkeznek, mert a többiek félnek, vagy nem tudják, hogyan kell ezt végezni. 

Vagy, ha azt mondom: „Jó, felejtsd el! Ne aggódj miatta; nem kell félned. Mi elmegyünk, 

elkészítjük a bibliatanulmányi tervet és a tanítványi leckéket a számodra.” Hányan akarnak 
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tanítani? Ekkor többen – úgy tíz vagy tizenkét ember – feleli: „Igen, szeretnék tanítani.” De 

ennél tovább nem halad a dolog. 

 

Szeretnénk megmutatni, hogyan lehet minden ajándékot használni Krisztus testében az 

elveszettek elérésére, arra, hogy szeressük, és tanítvánnyá tegyük őket. Minden ajándékra 

szükség van ehhez, és ezek az ajándékok csakis Krisztus testében, a helyi gyülekezetben 

találhatók meg. Néhányan azt mondjátok: „Szeretek imádkozni Szent Szellem keresztségért, 

gyógyulásért és hasonló dolgokért.” Nos, van olyan alkalom a tanítványképzésünk során, 

amikor csak ebből a célból közöttünk lehetnél. Mások azt mondják: „Nekem ez nem megy”, de 

tudsz süteményt süti? El tudsz küldeni egy lapot? Tudsz telefonálni? Tudsz festeni kerítést? 

Tudsz vigyázni kisgyermekre, akinek az egyedülálló édesanyja felé szolgálunk, hogy legyen 

egy szabad órája, és el tudjon menni hazulról? Meg tudsz tenni gyakorlati dolgokat? És hogy 

állsz a közbenjáráshoz? Egyesek közbenjárásra vannak elhívva, imádkozásra. Bemutatjuk 

neked azokat, akik felé szolgálunk, megtudod a nevüket, imádkozhatsz és közbenjárhatsz értük, 

egyedül vagy csoportban, értük és a Tanítványi Evangélizációs csapatért, mely útra kel minden 

héten. 

 

Mindenki számára van hely mások elérésében, megszólításában és a tanítványképzésben. 

Van egy programunk, melyben minden ajándékot lehet használni. Tanítókból és 

tanítósegédekből álló csapatokat hozunk létre, akik tanítványképzési adottságokkal mennek 

szolgálni. Mögöttük két segítő szolgáló áll, akik a gyakorlati feladatokat végzik, mint az 

ételkészítés, sütés vagy vendégek hívása. Vannak, akik közbenjárnak értünk, és vannak, akik 

felé mi szolgálunk. 

 

Tudod, mit tapasztalunk? Látjuk, hogy Isten megváltoztatja az emberek életét, mert 

pásztorolást és gondoskodást kapnak, mert az Ő szeretetét közvetítik feléjük. És tudod, kik 

végzik a szolgálatot? Azok, akiknek végezniük kell – az emberek. Az Ef 4,11 verse azt mondja, 

az apostolok, a próféták, az evangélisták, a pásztorok és a tanítók azért adattak, hogy tökéletessé 

tegyék a szenteket, így azok el tudják végezni a szolgálat munkáját. Az egyház végzi a szolgálat 

munkáját, nem csak az élen álló ember, akit „pásztornak” neveznek. Amikor a pásztor tanít, és 

felkészíti a gyülekezetet a szolgálat munkájára, ők pedig elindulnak, és szolgálnak, ez az igazi 

siker. 

 

Hadd ábrázoljam ezt. Ha háborút hirdetünk egy másik nemzet ellen, és az elnökünk azt 

mondja: „Túl sok embert veszítünk egy háborúban, ezért úgy döntöttem, hogy félreállítjuk a 

hadsereget, és csak a tábornokokat küldjük harcba”, a világ más népei kinevetnének minket, 

pedig valójában ez történik. Az ördög nevet rajtunk, mert a tábornokokat küldjük, az ötféle 

szolgálat végzőit, hogy tegyenek meg mindent. „Hadd csinálják ők – fizetünk nekik, hogy 

csinálják.” Nem hozunk létre hadsereget. Isten azt akarja, hogy hozzunk létre hadsereget, és 

mindegyikünk ajándékát használjuk a Tanítványi Evangélizáció során. 

 

Segíteni akarunk a hadsereg létrehozásában, a tanítványképzés céljára történő hatékony 

eszközökkel való felszerelésben – nem csak itt, a mi városunkban, hanem bárhol a világon. 

Segítenek mindazon eszközök, melyeket kifejlesztettünk: a tanítványi leckék, és minden 

stratégia, melyeket Isten adott nekünk.  

 

Áldjon meg benneteket az Isten, amikor mindnyájan összegyűltök, hogy használjátok az 

ajándékaitokat az elveszettek, az új hívők felé való szolgálatban, és hogy engedelmeskedjetek 

Jézus parancsának, miszerint elindulva tanítvánnyá tegyetek minden népet. 
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Kérdések a tanítványokhoz 

 

 

1. Az alábbiakban rövid leírás található arról, hogyan hozzunk össze egy csapatot 

evangélizálásra, tanítványképzésre, és az elveszettek elérésére. A gyülekezeted talán összeállít 

egy ilyen csapatot. Ha nyomon követed a folyamatot, használva minden ajándékodat a 

szolgálathoz, hamar elvezethetsz egy embert az Isten országába és az érettségre. A 

következőkben egy kérdőívet kell adnod a gyülekezeted tagjainak. Azután szervezz csapatot az 

alábbi tevékenységekre. 

 

Az alábbi szolgálatot vállalom: (Jelölj be egyet vagy többet) 

 

– Házról házra járva kapcsolatteremtés új emberekkel. 

– Tanítványképzési lecke tanítása. 

– Közbenjárás: Imádkozás az elveszettekért és a Tanítványi Evangélizációs csapatért. 

– Élelmiszer vagy más dolgok adományozása a szükségben lévő családoknak. 

– Kapcsolattartás másokkal telefonon, vagy látogatással. 

– Szívesség Evangélizáció: Ételek készítése mások számára, üdvözlőlapok küldése, segítség 

bármilyen módon, ahogy tudsz. 

– Munka egyedülálló anyákkal és gyermekeikkel. 

– Szállítás a gyülekezetbe, stb. 

– Egyéb: Szeretnék  

 

 

2. Az alábbi nyomtatvány mintaként szolgál egy jegyzőkönyvhöz, melyet a tanítványképző 

lecke után kell kitölteni. Ez a nyomtatvány megmutatja a pásztornak, vagy azoknak, akik 

szolgálnak, hány leckét adtak már, és mi volt az eredménye az egyes leckéknek. 

 

Tanítványképzési jegyzőkönyv – eredménymutató nyomtatvány 

 

 

A lecke/látogatás időpontja: 

 

A személy(ek) neve, aki a leckét tanította: 

 

A személy(ek) neve, akit tanított/meglátogatott: 

 

Hely: 

 

A lecke témája: 

 

Hogyan folyt le ez a tanulmányozás? 

 

 

 

3. Olvasd el Jak 1,22 versét. Ha csak hallgatjuk Isten Igéjét, de sosem tesszük át a gyakorlatba, 

mit teszünk?  
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4. Olvasd el Mt 7,24–27 versét. Annak érdekében, hogy bölcsek legyünk, nem csak hallgatnunk 

kell Jézus szavait, hanem mit kell tennünk? 

 

 

5. Olvasd el Ef 4,11–12 versét. Kinek kell végeznie a szolgálat munkáját? 

 

 

6. Olvasd el ApCsel 8,1.4 versét. Kik mentek el mindenfelé hirdetni az evangéliumot? 

 

 

 

7. Olvasd el ApCsel 8,1.4 versét. Kik nem mentek el mindenfelé hirdetni az evangéliumot? 

 

 

 

8. Olvasd el ApCsel 11,19–22 versét. A korai újszövetségi egyházban a hívők végezték a 

szolgálat munkáját, melyet követett az apostoli vezetés és útmutatás. A mi gyülekezeteinkben 

a vezetőknek kell elkezdeniük a dolgokat, és a hívőknek kell ezt követően cselekedni. Hogyan 

erősíti meg az ApCsel 11,19–22 verse ezt az állítást? 

 

 

 

9. Olvasd el 1Kor 12,14–18 versét. Krisztus testének minden része fontos. Ne hasonlítgassuk 

össze egymást. A teljes elkötelezettség Krisztus iránt nem azt jelenti, hogy mindent mi akarunk 

tenni, hanem hogy azt kell tennünk, amire Isten felkészített minket. Mit fogsz kezdeni ezekkel 

az ismeretekkel, melyeket ebben a leckében megtanultál? 

 

 

A kérdésekhez kapcsolódó igeversek 

 

 

Jak 1,22 – „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok 

magatokat.” 

 

Mt 7,24–27 – „[24] Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz 

az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. [25] És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, 

feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt 

alapozva. [26] Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a 

bolond emberhez, aki homokra építette a házát. [27] És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, 

feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.” 

 

Ef 4,11–12 – „[11] És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat 

evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, [12] hogy felkészítse a szenteket a szolgálat 

végzésére, a Krisztus testének építésére,” 

 

ApCsel 8,1.4 – „[1] Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés 

kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea 

és Samária területén. [4] Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.” 

 



 209 

ApCsel 11,19–22 – „[19] Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében 

szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az 

igét, csak a zsidóknak. [20] Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők 

eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. [21] És az Úr keze 

velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. [22] Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi 

gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába.” 

 

1Kor 12,14–18 – „[14] Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. [15] Ha ezt mondaná a 

láb: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? [16] És 

ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a 

test része-e? [17] Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a 

szaglás? [18] Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, 

ahogyan akarta.” 

 

Megoldások 

 

 

1. Az alábbiakban rövid leírás található arról, hogyan hozzunk össze egy csapatot 

evangélizálásra, tanítványképzésre és az elveszettek elérésére. A gyülekezeted talán összeállít 

egy ilyen csapatot. Ha nyomon követed a folyamatot, használva minden ajándékodat a 

szolgálathoz, hamar elvezethetsz egy embert az Isten országába és az érettségre. A következő 

egy kérdőív, melyet oda kell adnod a gyülekezeted tagjainak. Azután szervezz csapatot a 

következő tevékenységekre. 

 

Az alábbi szolgálatot vállalom: (Jelölj be egyet vagy többet) 

 

– Házról házra járva kapcsolatteremtés új emberekkel. 

– Tanítványképzési lecke tanítása. 

– Közbenjárás: Imádkozás az elveszettekért és a Tanítványi Evangélizációs csapatért. 

– Élelmiszer vagy más dolgok adományozása szükségben lévő családoknak. 

– Kapcsolattartás másokkal telefonon, vagy látogatással. 

– Szívesség Evangélizáció: Ételek készítése mások számára, üdvözlőlapok küldése, segítség 

bármilyen módon, ahogy tudsz. 

– Munka egyedülálló anyákkal és gyermekeikkel. 

– Szállítás a gyülekezetbe, stb. 

– Egyéb: Szeretnék  

 

 

2. Az alábbi nyomtatvány mintaként szolgál egy jegyzőkönyvhöz, melyet a tanítványképző 

lecke után kell kitölteni. Ez a nyomtatvány megmutatja a pásztornak, vagy azoknak, akik 

szolgálnak, hány leckét adtak már, és mi volt az eredménye az egyes leckéknek. 

 

Tanítványképzési jegyzőkönyv – eredménymutató nyomtatvány 

 

A lecke/látogatás időpontja: 

 

A személy(ek) neve, aki a leckét tanította: 

 

A személy(ek) neve, akit tanított/meglátogatott: 
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Hely: 

 

A lecke témája: 

 

Hogyan zajlott le ez a tanulmányozás? 

 

 

 

3. Olvasd el Jak 1,22 versét. Ha csak hallgatjuk Isten Igéjét, de sosem tesszük át a gyakorlatba, 

mit teszünk? Becsapjuk magunkat. 

 

4. Olvasd el Mt 7,24–27 versét. Annak érdekében, hogy bölcsek legyünk, nem csak hallgatnunk 

kell Jézus szavait, hanem mit kell tennünk? Cselekednünk kell azt. 

 

5. Olvasd el Ef 4,11–12 versét. Kinek kell végeznie a szolgálat munkáját? A szenteknek, nem 

az emberek bizonyos csoportjának, akiket klérusként emlegetnek. 

 

6. Olvasd el ApCsel 8,1.4 versét. Kik mentek el mindenfelé hirdetni az evangéliumot? A hívők, 

akiket szétszórtak más országokba. 

 

7. Olvasd el Ap Csel. 8,1.4 versét. Kik nem mentek el mindenfelé hirdetni az evangéliumot? 

Az apostolok. Ezt látjuk a korai újszövetségi egyházban, ahol a hívők feleltek a 

tanítványképzésért és az evangélizációért. 

 

8. Olvasd el ApCsel 11,19–22 versét. A korai újszövetségi egyházban a hívők végezték a 

szolgálat munkáját, melyet követett az apostoli vezetés és útmutatás. A mi gyülekezeteinkben 

a vezetőknek kell elkezdeniük a dolgokat, és a hívőknek kell ezt követően cselekedni. Hogyan 

erősíti meg az ApCsel 11,19–22 verse ezt az állítást? Az egyház hallott az új hívők 

megtéréséről, és elküldte Barnababást a segítségükre (22. vers). 

 

9. Olvasd el 1Kor 12,14–18 versét. Krisztus testének minden része fontos. Ne hasonlítgassuk 

össze egymást. A teljes elkötelezettség Krisztus iránt nem azt jelenti, hogy mindent mi akarunk 

tenni, hanem hogy azt kell tennünk, amire Isten felkészített minket. Mit fogsz kezdeni ezekkel 

az ismeretekkel, melyeket ebben a leckében megtanultál? Remélhetőleg átültetem a 

gyakorlatba, elindulva és használva az ajándékaimat mások segítésére. 
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Charis Bibliaiskola Tanítványképzési Jegyzőkönyv – Eredménymutató nyomtatvány 

A látogatás dátuma: 

A tanár neve: 

A leckén részt vevő személy(ek) neve: 

A lecke helyszíne: 

Korosztály: Felnőtt:       Tizenéves:        Gyermek: 

Családi állapot: Egyedülálló:        Házas:          Elvált: Nem ismert: 

Gyermekek száma: 

Foglalkozás: 

Vallási hovatartozás: 

Lecke száma:            Lecke témája: 

Hogyan zajlott le a bibliatanulmányozás? 

(A lap hátoldalára is írható, ha szükséges). 

Lesz-e következő bibliatanulmányozás?        Igen       Nem 

A következő bibliatanulmányozás időpontja?    
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(Hátoldal) 

A Teljes Tanítványi Evangelizáció 

48 leckéből álló anyaga 

Tömörített változat és munkafüzet 

Csak a megfelelő eszközre volt szükséged, és most itt tartod a kezedben. 

HA TUDSZ OLVASNI, 

MEGVÁLTOZTATHATSZ EGY ÉLETET… 

Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy bárki, bármikor, bárhol elérhessen egy hitetlent, 

tanítvánnyá tegyen egy új hívőt, vagy növekedjen másokkal az Úrban. 

KÖVESD AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET 

1. Olvass el egy rövid leckét

2. Tedd fel az elkészített kérdéseket

3. Add meg az elkészített válaszokat

Ezután figyeld, ahogy Isten munkálkodik egy másik ember életében! 

Tanárok 

ANDREW WOMMACK 

Miután 1978-ban megalapította az Andrew Wommack Ministries-t, továbbra is egyszerűen 

és tisztán tette közzé Isten Igéjének hatalmas igazságait, a kijelentett ismeret és kenet által, 

melyet az Úrtól kapott. Bármerre utazott, az Igére helyezett erőteljes hangsúlya folyamatosan 

megszabadította az embereket a bűntől és önigazságtól, gyakran jelek és csodák kíséretében. 

Andrew három gyülekezet pásztora volt, és továbbra is betölti Isten elhívását az életére 

vonatkozóan, hogy tanítsa Krisztus testében a Jézus Krisztussal való kapcsolatunk jó hírét. 

DON KROW 

Don 1975-ben csatlakozott Andrew-hoz a szolgálatban. Szolgált Új-Mexikóban, Texasban 

és Oklahomában, mielőtt teljes idejű szolgálatot vállalt 1988-ban, mint Andrew Wommack 

munkatársa. 1994-ben a Charis Bibliaiskola oktatója lett. Az 1990-es évek elején Don 

megalapította a Gyűjtés a Szenteknek jótékonysági szolgálatot, amely ma a Tanítványi 

Evangélizációs Szolgálat részét képezi, tanítványképzési eszközöket biztosít, az adakozás pedig 

elsősorban a harmadik világ népein segít. 

Ha kérdésed van a Tanítványi Evangelizációs Szolgálattal és/vagy annak anyagaival 

kapcsolatban, kérjük, hogy a következő címre írj: 

DKM
10065 Sun Ridge Circle

Rogers, AR 72756 U.S.A.
www.delessons.org

Ez a tanítványképző anyag, akárcsak a többi, megrendelhető az alábbi címeken: 

   Andrew Wommack Ministries Andrew Wommack Ministries of Europe 

P.O. Box 3333

Colorado Springs, CO 80934-3333

U.S.A.

PO Box 4392 

Wallsall, WS1 9AR

England 
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