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HOGYAN VÁLHATSZ
ISTEN GYERMEKÉVÉ?
Az evangélium legfõbb üzenete, hogy hit által a Krisztus Jézusban
megbékélhetünk Istennel, sõt, kész gyermekeivé fogadni minket, és
mint Mennyei Atyánk, gondoskodni rólunk. Ennek útja az Igében
található.
JÁNOS 3,3.
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha
valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
JÁNOS 3,5.
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem
születik víztõl és Szellemtõl, nem mehet be az Isten országába.
1PÉTER 1,23.
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de
romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.
JAKAB 1,18.
Az Õ akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy elsõ
zsengéje legyünk az Õ teremtményeinek.

A fenti Igék tanusága szerint az “újjászületés” által kerülünk a
kívánatos és igaz kapcsolatba Istennel, a mi Atyánkkal. Az ember
vagy újjászületett a szellemében, és akkor valóban megkapta az üdvösséget (Ef. 2,8), vagy nem született újjá, s akkor hiába hiszi, hogy
üdvössége van, elkárhozik.
MÁRK 16,16.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Keresztény kultúra, a kifelé megnyilvánuló kifogástalan viselkedés — sem gyülekezeten belül, sem azon kívül — nem ad “újjászü7
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letést”. A szigorú vallásosság akár gyülekezeten belül, akár azon kívül nem helyettesíti az “újjászületést”. Az “újjászületés” természetfeletti változás az ember szívében, a szellemében. A szellemünk az
“újjászületésnél” újjáteremtõdik, Isten tulajdonságait, szeretetét és
örök életét kapjuk a szívünkbe. A szellemünk újjáteremtõdésénél
azonban a testünk és a lelkünk nem születik újjá.
MÁRK 7,21–23.
Mert onnan belülrõl, az emberek szívébõl származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: mindezek a gonoszságok belülrõl jönnek ki, és megfertõztetik az embert.

Elsõként az emberi szellemünknek, a belsõnknek kell újjászületnie a Krisztus Jézusban, ezt az újjáteremtést csak Isten Igéje tudja
létrehozni. Pál az ember szívét (más szóval szellemét) “belsõ embernek”, a testet “külsõ embernek” nevezi.
2KORINTHUS 4,16.
Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk megromol is, a belsõ mindazáltal napról napra megújul.

Péter a belsõ embert a szív elrejtett emberének hívja.
1PÉTER 3,4.
Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten elõtt.

AZ EMBER SZELLEMI LÉNY
Az ember nem pusztán fizikai lény — az ember szellem, van lelke,
és fizikai testben él.
1THESSZALONIKA 5,23.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestõl, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek
feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
8

Hogyan válhatsz Isten gyermekévé?
Láthatjuk: a “ti egész valótok” elsõ helyen a “szellemetek”-et jelenti. Az igazi lényünk, emberi valónk a szellemünk. A szellemünk a
lelkünkön keresztül mûködik. A lélek jelenti az ember értelmét, érzelmeit és akaratát. A lélek viszont a fizikai testen keresztül mûködik. A fizikai halálnál az ember szelleme és lelke elhagyja a fizikai
testet, és ha újjászületett, akkor hazaköltözik Jézushoz a Mennyországba, örökkévaló otthonába. De ha valaki nem született újjá, akkor a lelke és a szelleme az örök kárhozatra, a pokolba kerül. Jézus
így tanít errõl:
LUKÁCS 16,19–24.
Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván: És volt egy Lázár nevû
koldus, aki az õ kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljövén, nyalják vala
az õ sebeit. Lõn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az
angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is,
és eltemetteték. És a pokolban felemelé az õ szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És õ kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az õ ujjának hegyét
vízbe, és hûsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e
lángban.

Ennek a gazdag embernek, mint látjuk, teste már nincs ugyan —
mivel meghalt —, mégis megvan az emlékezete, az érzelmei. A pokol forróságát is érzi, szenved. Emlékszik testvéreire, akiknek üzenni szeretne, nehogy a hitetlenségük miatt õk is a pokolba jussanak.

SZELLEMI HALÁL:
ISTENTÕL VALÓ ELKÜLÖNÜLÉS
Amikor Isten megtiltotta Ádámnak, hogy az Éden kert közepén álló fáról egyen (1Móz. 2,17), így szólt: “…mert amely napon eszel arról,
bizony meghalsz.” Isten nem a fizikai, hanem a szellemi halálra utalt;
hiszen miután Ádám és Éva evett a tiltott fa gyümölcsébõl, még nagyon sokáig éltek. Ha az ember nem halt volna meg szellemi érte9
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lemben, akkor fizikailag sem halt volna meg. A SZELLEMI HALÁL Istentõl való elkülönülést jelent a szellemünkben.
Amikor Ádám engedetlen volt és bûnbe esett, szellemileg elszigetelõdött Istentõl. Nem Isten gyermekeként élt ezután, hanem az
ördög gyermekévé vált, ahogy Jézus mondta a farizeusoknak: a ti
atyátok az ördög.
JÁNOS 8,44.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és
nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság
atyja.

Az ember változatlanul Isten teremtménye maradt, de szellemét
illetõen az ördög gyermekévé vált. Isten a teremtõnk, de az embernek újjá kell születnie a szellemében ahhoz, hogy Isten az atyja lehessen, õ pedig gyermekévé válhasson. A mindenható Isten az
egész világ Istene, de MENNYEI ATYJA csak azoknak, akik ÚJ
TEREMTMÉNNYÉ váltak.
RÓMA 8,14–16.
Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert
nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem
a fiúságnak Szellemét kaptátok, Aki által kiáltjuk: Abbá,
Atyám! Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel
együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS (ÚJ ÉLET)
Mit hoz ez az új élet a számunkra?
JÁNOS 10,10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és
pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõvölködjenek.
JÁNOS 5,26.
Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta
a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában.
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Hogyan válhatsz Isten gyermekévé?
JÁNOS 5,24.
Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet
hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van;
és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az
életre.
JÁNOS 1,12. 13.
Valakik pedig befogadák Õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Õ nevében hisznek;
akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak
indulatjából, hanem Istentõl születtek.

A szellemi újjászületés nem fokozatos. Az ember az idõk során
folyamatosan próbálkozott az “önmegváltással”. Az üdvösséget
azonban NEM LEHET elnyerni SAJÁT ERÕFESZÍTÉSEINK, SAJÁT KÜZDELMEINK ÁLTAL, nem lehet kiérdemelni általunk jónak tartott cselekedetekkel, nem lehet megdolgozni érte. Az üdvösség ISTEN AJÁNDÉKA (Ef. 2,8. 9), és AZONNAL a tiéd, amint hitben elfogadod, hogy
megkaptad.
EFÉZUS 2,8. 9.
Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekbõl, hogy senki
ne kérkedjék.
TITUS 3,5. 7.
Nem az igazságnak cselekedeteibõl, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Õ irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent Szellem megújítása által…,
hogy az Õ kegyelmébõl megigazulván örökösök legyünk az
örök élet reménysége szerint.
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A BÛNBÁNÓ SZÍV
Istenhez csak alázattal közeledhetünk. Nem bízhatunk másban, csak
az Õ végtelen irgalmában.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 3,19.
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti
bûneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétõl.
JÁNOS 3,14–21.
És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen
Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy
szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az Õ Fiát a világra, hogy
kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
Aki hiszen Õbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint
a világosságot; mert az õ cselekedeteik gonoszak voltak. Mert
minden, aki hamisan cselekszik, gyûlöli a világosságot és
nem megy a világosságra, hogy az õ cselekedetei fel ne fedessenek; aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra
megy, hogy az õ cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy
Isten szerint való cselekedetek.
JÁNOS 4,36.
És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyûjt;
hogy mind a vetõ, mind az arató együtt örvendezzen.
JÁNOS 5,24.
Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet
hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van;
12

A bûnbánó szív
és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az
életre.
JÁNOS 8,51.
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én
beszédemet, nem lát halált soha örökké.
JÁNOS 10,28.
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek,
és senki ki nem ragadja õket az én kezembõl.
JÁNOS 11,25. 26.
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki
hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

Jöjj Istenhez bûnbánattal. Ismerd fel, hogy bûnös és elveszett
vagy Isten nélkül. Valld meg, hogy Jézus Krisztus azért halt meg a
kereszten, hogy téged megváltson. Hidd a szívedben és szájjal tegyél vallást arról, hogy Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból és Õvele együtt te is feltámadtál. Kérd meg Jézust, legyen az életed Ura és Megváltója.
RÓMA 10,8–10.
De mit mond? Közel van hozzád a ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a
te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz. Mert
szívvel hiszünk az megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Ha szeretnél megtérni Jézushoz, ha szeretnél azokban az áldásokban élni, amelyeket Õ megszerzett a számodra is a kereszthalála,
a véráldozata által; ha szeretnéd megismerni az Õ szeretetét, ha szeretnél az Õ dicsõségében járni itt a földön és az örök életben, fogadd
Jézust a szívedbe, és mondd el ezt az imádságot. Nyisd meg a szíved, õszintén mondd el az imát. A Mennyei Atya mindannyiunkat
hazavár, végtelen szeretettel vágyakozik az elveszett gyermekei
után. Ha a szívedbõl mondod el ezt az imát, meghallgat és elfogad,
visszafogad a közösségébe.
13
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA
Mennyei Atyám, Jézus nevében felajánlom magam Neked; kérlek
Jézus, legyél az életem Ura. Hiszem a szívemben és kimondom a
számmal, hogy Jézus Krisztus a Megváltó, Isten egyszülött Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bûneimért. Hiszem, hogy Jézus
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Jézus, az életem Urává teszlek. Kérlek Jézus, legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója. Kérlek Jézus, gyere a szívembe. Hiszem, hogy ebben a pillanatban megváltást nyertem, és most kimondom: “Újjászülettem:
Isten gyermeke vagyok. Köszönöm Jézusom!”

ÚJ TEREMTÉS
A 2Korinthus 5,17-ben írja az Ige, hogy ha újjászülettél, új teremtés
vagy, a régi tovatûnt, újjá lett minden. Most Isten gyermekévé lettél.
2KORINTHUS 5,17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Megtörtént a te szívedben is az újjászületés, és ez a legnagyobb
csoda, ami az életedben valaha is történt, vagy történni fog. Az Atya,
Isten Szelleme költözött a szívedbe. Õ lett a te Mennyei Atyád, Õ
minden lépésedet szeretõ figyelemmel kiséri. Vezetni szeretne mindenben, hogy az életed minden lépésére áldás szálljon. A te örömöd
az Õ öröme is, gyönyörködik és örömét leli benned, mert szeret téged. Szeretete és gondoskodó figyelme kiterjed minden szükséged
betöltésére. Úgy fog gondoskodni rólad, ahogy az Igében mondja,
neked csak el kell fogadni a hited által.
JÁNOS 14,23.
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz
megyünk, és benne lakozást veszünk.
JÁNOS 15,7.
Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.
14

A bûnbánó szív
JÁNOS 16,23.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirõl. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az
Atyától az én nevemben, megadja néktek.
MÁTÉ 6,8. 26. 30. 34.
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielõtt kérnétek tõle. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem
csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Ha pedig a
mezõnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik,
így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitûek? Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl; mert a
holnap majd gondoskodik a maga dolgai felõl. Elég minden
napnak a maga baja.
MÁTÉ 7,11.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat
azoknak, akik kérnek tõle?!

Most, hogy újjászülettél, te is tagja lettél Isten családjának. Ismerd meg Õt, a Mennyei Atyádat az Õ Szaván, a Biblián keresztül.
Ahogyan a csecsemõ növekedéséhez szükséges a megfelelõ táplálék,
a te újjászületett szellemed egyetlen tápláléka: Isten Szava, azaz Igéje. A szellemed, belsõ embered kizárólag Isten Igéje által tud növekedni, fejlõdni és megújulni Isten hasonlatosságára.
1PÉTER 2,2.
Mint most születetett csecsemõk, az Ige tiszta, hamisítatlan
teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.

BÛNÖK ELFEDÉSE
Izrael fiai az ószövetség ideje alatt Mózes törvényei szerint éltek.
Amikor a törvények ellen vétkeztek — ami elkerülhetetlen volt,
mivel Izrael szellemileg halott volt —, a papságnak kellett engesztelõ áldozatot bemutatnia értük, ami elfedte, eltakarta az elkövetett
15
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bûneiket. Isten erre az esztendõ egy napját (az engesztelés napja:
Jom Kippur) rendelte.
ELÕSZÖR — a fõpapnak kellett egy ártatlan állat vérét bevinni
a Szentek Szentjébe és meghinteni vele az oltár fedelét. Ez a vér elfedte, eltakarta az emberek elõzõ évben elkövetett összes bûnét
(a 3Mózes 17,11-ben mondja a Szentírás, hogy a vér azért szolgált
kiengesztelõdésül, mert a test élete a vérben van. A halált pedig, a
bûn következményét, csakis az élet képes elnyelni.) Tehát egy ártatlan állat vére, vagyis élete lett széthintve a szellemileg halott Izrael
felett.
MÁSODSZOR — a kiengesztelés napjának a következõ fontos
mozzanata: a pap jelképesen áthelyezte az emberek bûneit egy bûnbakra azzal, hogy a kezeit rátette az állat fejére, és megvallotta fölötte az elkövetett bûneiket. Ezután a bûnbakot a pusztaságba engedték, hogy felfalják a vadállatok.
Így Izrael egy évre szabaddá vált a bûneitõl, hiszen a vér elfedte
bûneiket. Ezeket a szertartásokat minden évben újra el kellett végezni az engesztelés napján, mivel még nem volt örök életük.
Az új szövetségben Jézus Krisztus vére nem “csak” eltakarta vétkeinket Isten szeme elõtt, hanem vérével tisztára mosott, megtisztított, megszabadított minket valamennyi bûnünktõl.
JELENÉSEK 1,5.
És a Jézus Krisztustól, aki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki
minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bûneinkbõl
az Õ vére által.

Izrael bûnei még mindig ott voltak, csak el voltak fedve, takarva
(ezt jelenti a kiengesztelés). A bûn természete még mindig bennük
volt. Ez az oka, hogy újra meg újra vétkeztek.

A BÛNÖK ELTÖRLÉSE
Amikor Jézus nevében Istenhez megyünk megtérésre — mint bûnösök —, minden, amit valaha is vétkeztünk, mindaz, ami valaha is
voltunk — a teljes addigi múltunk eltöröltetik. Jézus Krisztusban
“új teremtménnyé” leszünk.
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2KORINTHUS 5,17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

A bûnök eltörlésére az Ószövetségben az állatok vére szolgált, de
ez csak ideig tartó kiengesztelést adott. Az állatok áldozatként való
bemutatása Isten bárányának, Jézus véráldozatának volt az elõképe.
Jézus Krisztus vére értünk ontatott ki, hogy bûneink tökéletesen eltöröltessenek. Az új szövetség alatt örök megváltást kaptunk, megkaptuk bûneink teljes eltörlését.
A bûnök eltörlését általában nem az eredeti görög nyelv szerint
hirdetik. A bûnök eltörlése azt jelenti, hogy amikor az addigi bûnös
életedbõl megtérsz a Mennyei Atyához, az Atya újjáteremti szellemedet, és ezáltal aki addig voltál, teljesen megszûnik Isten szemében. Mintha soha nem is lett volna. A bûnök eltörlése tehát az “újjászületéssel” valósul meg. Számos helyen, sajnos, mind a magyar,
mind az angol bibliafordításban a görög “bûnök eltörlését” helytelenül a “bûnök bocsánatának” fordítják. Nagyon fontos látnunk a
különbséget a kettõ között. A bûnök eltörlését az újjászületésnél —
amikor új teremtménnyé válunk — kapjuk meg. Ez egyszeri és
örökre szóló. Ennekutána, ha egy keresztény hibázik, bûnt követ el,
bármikor kérheti Istentõl a bûnbocsánatot, amikor a belsõ embere,
a lelkiismerete arra indítja õt. A bûnbocsánat tehát a Jézus Krisztus
vére által újjászületett keresztény hívõk számára adatott.
Vegyünk szemre néhány igehelyet, ahol a görög apheszisz szónak
megfelelõen bûnök eltörlésérõl szól az Ige.
LUKÁCS 1,77.
És az üdvösség ismeretére megtanítsad az Õ népét, mely a
bûnöknek eltörlésében van.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,38.
Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek
meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek
eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 3,19.
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti
bûneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétõl.
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APOSTOLOK CSELEKEDETEI 5,30. 31.
A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megölétek. Õt az Isten Fejedelemmé és Üdvözítõvé
emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bûnbánatot és bûnöknek eltörlését.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 10,43.
Errõl a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bûneinek eltörlését veszi az Õ neve által mindenki, aki hiszen Õbenne.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 13,38.
Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy Õáltala hirdettetik néktek a bûnöknek eltörlése.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 26,18.
Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségbõl világosságra
és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bûneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.
EFÉZUS 1,7.
Akiben van a mi megváltásunk az Õ vére által, a bûnöknek
eltörlése az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.
KOLOSSÉ 1,14.
Akiben van a mi váltságunk az Õ vére által, bûneinknek eltörlése.
ZSIDÓ 9,22.
És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint,
és vérontás nélkül nincs bûnök eltörlése.
ZSIDÓ 10,18.
Ahol pedig bûnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bûnért
való áldozat.

Ahhoz, hogy a bûnös megkapja bûneinek eltörlését, nem az életében addig elkövetett bûneirõl kell vallást tennie, hanem a Krisztus Jézusban való hitérõl. Szellemi újjászületését — és ezen belül a
bûneinek eltörlését — a Róma 10,9–10 alapján nyeri el.
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RÓMA 10,9. 10.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az megigazulásra, szájjal teszünk
pedig vallást az üdvösségre.

Látjuk a fenti Igébõl: nem a bûneinkrõl, hanem a Krisztusról
kell vallást tennünk ahhoz, hogy megtartassunk, vagyis örök életünk legyen (üdvözüljünk). Bajban is lennénk, ha a bûnösnek ahhoz, hogy megtérhessen és üdvözülhessen, a bûneirõl kellene megvallást tennie; hiszen még maga sem emlékszik mindarra, amit addigi életében elkövetett. Erre azonban nincs is szükség, mert ahogy
Jézus Krisztusról hitet kapunk a szívünkben és vallást teszünk errõl (a hitünkrõl és nem a bûneinkrõl), újjászületünk, és Isten kegyelmébõl az addigi teljes múltunk kitöröltetik Isten szemében.
2KORINTHUS 5,17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Összefoglalva: a bûnös embernek a bûnök eltörlése adatik, és
nem a bûnbocsánat. Egy bûnösnek ugyanis, ha meg kellene vallania az összes bûnét, akkor sohasem kaphatná meg a megváltását,
mivel egy bûnös nem tudja végiggondolni az összes rosszat, amit
tett, hiszen még a bûnös oldalról való a szelleme, így nem is tudhatja, Isten elõtt mi az igazi vétke. Isten a bûnök megvallását és bocsánatát újjászületett gyermekei számára rendelte el, hogy mindig és
mindenkor szentül és feddhetetlenül állhassanak meg a Mennyei
Atya elõtt Jézus Krisztusban.

BÛNBOCSÁNAT
Amikor egy bûnös elfogadja Jézus Krisztust Megváltójának, a szelleme újjáteremtõdik — bûnei egyszer és mindenkorra eltöröltetnek, ÚJ TEREMTMÉNNYÉ válik Jézusban. Amíg azonban nem
újítja meg az elméjét Isten Igéje által, addig ugyanazokat a dolgokat
képes cselekedni, amiket újjászületése elõtt. Ha szellemileg nem
növekedik, akkor továbbra is állandóan hibázni fog, mivel helyte19
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len gondolkodása és a teste uralja. Újjászületett szellemünk csak
Isten Igéje által megerõsödve tudja irányítani gondolkodásun-kat
és cselekedeteinket.
Mi történik, ha egy keresztény — miután újjászületett — hibázik? Mi történik, ha mégis bûnt követ el?
Abban a pillanatban, amikor a keresztény bûnt követ el, tisztában van vele, tudja: vétkezett. Egy jelzõrendszer van a bensejében
(a saját szelleme), és ez tudatni fogja vele, ha hibázott. Meg kell állnia akkor, és megvallania: Atyám, hibáztam. Kérlek, bocsáss meg
nekem, és tisztíts meg engem.
1JÁNOS 1,9.
Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Amikor egy keresztény bûnt követ el, törést szenved az Atyával
való baráti kapcsolata, de az atya-gyermek kapcsolatuk nem szakad,
nem szûnik meg. Hasonlóan ahhoz, mint ha egy férj és feleség veszekszik. Attól még nem szakítják meg, nem bontják fel a házassági kapcsolatot, a barátságuk azonban megsérül. Bocsánatot kell kérniük egymástól. A keresztény sem tudja megszakítani a kapcsolatát
az Atyával, mivel nem õ hozta létre ezt a közösséget, hanem Isten.
1JÁNOS 1,1–8.
Ami kezdettõl fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel
láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek
Igéjérõl. És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk; amit láttunk és hallottunk, azt
hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk.
A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az Õ Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy
örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és
nincs Õbenne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk; hazudunk, és nem
az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk,
amint Õ maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Õ Fiának vére megtisztít
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minket minden bûntõl. Ha azt mondjuk, hogy nincs bûnünk,
magunkat csaljuk meg és az igazság nincs bennünk.

Maradj baráti közösségben az Úrral! Ha mégis megtöri valami,
késlekedés nélkül, azonnal kérd a bocsánatát, hogy ne kelljen sokáig nélkülöznöd ezt a csodálatos közösséget.
1JÁNOS 2,1. 2.
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek.
És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mieinkért, hanem az egész világért is.
1PÉTER 1,23.
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad
örökké.

A te szellemed nem tud bûnt elkövetni — mert nem romlandó,
hanem romolhatatlan isteni magból született újjá. Ez a te igazi valód.
1JÁNOS 3,8. 9.
Aki a bûnt cselekszi az ördögbõl van; mert az ördög kezdettõl fogva bûnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia,
hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bûnt,
aki az Istentõl született, mert benne marad az Õ magja; és
nem cselekedhetik bûnt, mivelhogy Istentõl született.
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A SZENT SZELLEM BEFOGADÁSA
ÉS A NYELVEKENSZÓLÁS
Ki a Szent Szellem? A Szent Szellem az Istenség azon képviselõje,
aki ma itt munkálkodik a földön. A Szent Szellem ajándék Istentõl
az újjászületett gyermekei számára.
JÁNOS 14,16. 17.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Szellemét:
Akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Õt és nem ismeri Õt; de ti ismeritek Õt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,32. 33.
Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan
tanúbizonyságai vagyunk. Annakokáért az Istennek jobbja
által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok.

Különbség van a Szent Szellem által történõ újjászületés és a
Szent Szellemmel való betöltekezés — Szent-Szellem-keresztség —
között.
JÁNOS 3,1–7.
Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a
zsidók fõembere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentõl jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket Te teszel, hanem ha az Isten van vele.
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked:
ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az õ anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom
néked: Ha valaki nem születik víztõl és Szellemtõl, nem mehet be az Isten országába. Ami testtõl született, test az; és
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ami Szellemtõl született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt
mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Istentõl kell újjászületned ahhoz, hogy be tudd fogadni a Szent
Szellem ajándékát.
2KORINTHUS 5,17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
JÁNOS 14,17.
Az igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat,
mert nem látja Õt és nem ismeri Õt; de ti ismeritek Õt, mert
nálatok lakik, és bennetek marad.

Nem napjaink újdonsága, a korai gyülekezeti idõktõl fogva létezik ez az ajándék.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 8,5. 12. 14–18.
És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik
a Krisztust. De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok,
hogy Samaria befogadta az Isten Igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; kik mikor lementek, könyörögtek érettük,
hogy vegyenek Szent Szellemet: mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus
nevére. Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele
által adatik a Szent Szellem, megkínálá õket pénzzel.

A Szent Szellemet Isten Pünkösd napján küldte a Földre, és azóta is itt munkálkodik.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,1. 4.
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal
együtt valának. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta
nékik szólniuk.

Szükséges-e várakozni arra, hogy betöltsön a Szent Szellem?
Nem! Ahogy az Írásokból is láthatod, az embereknek nem kellett
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várniuk. Az egyetlen várakozási idõszak, a Pünkösd ideje volt. Ennek az az oka, hogy a Szent Szellem Pünkösd elõtt még nem érkezett meg a földre. Õ most itt van, és Õ INGYEN AJÁNDÉK a hívõknek.
TELJESEN RAJTAD ÁLL, MINT HÍVÕ KERESZTÉNYEN, HOGY BEFOGADD,
AZAZ MEGKAPJAD ÕT.
A Szent Szellem “úriember”. Semmire sem fog kényszeríteni. A
te elhatározásod, a saját szabad akaratod alapján meghozott döntésed kell ahhoz, hogy a Szent Szellemmel betöltekezz és nyelveken
szólj, olyan kiejtéssel, ahogy ezt Õ adja neked.
Ezt az ajándékot is, mint minden más ígéretét Istennek, hit által
kapjuk meg.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 10,44–46.
Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem
mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elálmélkodának a
zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy õk nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 19,1–3. 6.
Lõn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy
Pál, eljárván a felsõbb tartományokat, Efézusba érkezék: és
mikor némely tanítványokra talált, monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívõkké lettetek? Azok
pedig mondának néki: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy
van Szent Szellem. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek
meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. És
mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem õreájuk; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.
1KORINTHUS 14,18.
Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet
szólok nyelveken.
JÁNOS 7,37–39.
Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta,
mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék.
Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl. Ezt pedig mondja vala a Szel24
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lemrõl, Akit az Õbenne hívõk vesznek majd, mert még nem
adatott Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsõítteték meg.
MÁRK 16,14. 16. 17.
Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a
tizenegynek, és szemükre hányá az õ hitetlenségüket és keményszívûségüket, hogy azoknak, akik Õt feltámadva látták,
nem hittek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki
pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek,
ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új
nyelveken szólnak.

MIÉRT IMÁDKOZZUNK NYELVEKEN?
Hogy miért is szóljunk nyelveken az Atyához? Vegyük sorra az erre
vonatkozó bibliai igazságokat:
(1) A nyelvekenszólás a kezdeti jele vagy bizonyítéka a Szent
Szellemel való betöltekezésünknek.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,4.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének
szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.

(2) A nyelvekenszólás a szellemi épülésünket szolgálja.
1KORINTHUS 14,4.
Aki nyelveken szól, önmagát építi…

Aki tehát nyelveken szól, az szellemileg gyarapítja önmagát, úgy
töltõdik a szelleme isteni erõvel, mint egy akkumulátor. A nyelvekenszólás a saját szellemünket építi (nem közvetlenül hat a fizikai
vagy elmebeli épülésünkre), de a testünk és az értelmünk is hasznosítja.
(3) A nyelvekenszólás emlékeztet minket a Szent Szellem bennünk lakozására, jelenlétére.
JÁNOS 14,16. 17.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Szellemét: akit
25

JIM SANDERS  Az Evangélium dióhéjban
a világ be nem fogadhat, mert nem látja Õt és nem ismeri Õt;
de ti ismeritek Õt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

(4) A nyelvekenszólás segít bennünket Isten imádásában és dicsõítésében.
JÁNOS 4,24.
Az Isten Szellem: és akik Õt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.

A Szent Szellemmel való betöltekezés életed hátralévõ részére
egy állandó és meghatározó élményt ad.
(5) A nyelvekenszólás imái Isten akaratával tökéletesen megegyeznek, mivel az Õ szelleme ihleti minden szavukat.
RÓMA 8,26. 27.
Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi
erõtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

A nyelveken szólás egyben az önzést is kizárja az imádságunkból.
1KORINTHUS 14,14.
Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de
az értelmem gyümölcstelen.

(6) A nyelvek imája serkenti a hitünket.
JÚDÁS 20
Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben,
imádkozván Szent Szellem által.

(7) Olyan dolgokért is imádkozhatunk ilyen módon, amelyekrõl
sejtelmünk sincs, hogy imádkoznunk kellene értük.
1KORINTHUS 14,2.
Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az
Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.
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A Szent Szellem befogadása és a nyelvekenszólás
(8) Amikor nyelveken imádkozunk, az összes szentekért, vagyis
minden keresztényért imádkozunk, a Mennyei Atya akarata szerint.
EFÉZUS 6,18.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden
idõben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván
minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.

(9) Stressz, nyugtalanság, aggodalom esetén, vagyis amikor a
problémáink “tetõznek”, a nyelveken való imádkozás szellemi felfrissülést ad. Segít világosan látni a problémáinkat, segít legyõzni a
depreszsziót, aggodalmat, magányt és a mindennapi megpróbáltatásokat.
ÉSAIÁS 28,11. 12.
Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez,
Õ, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok
meg a megfáradottat, és ez a pihenés!

(10) A szellemi ima szellemi hálaadás.
1KORINTHUS 14,15.
Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az
értelemmel is; énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.

A SZENT SZELLEMMEL
BETÖLTEKEZÉSRÕL SZÓLÓ IGAZSÁGOK
(1) Isten akarata, hogy betöltekezz a Szent Szellemmel, hogy teljes légy az Õ Szellemével. A betöltekezés egyértelmû jele a nyelvekenszólás.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,4.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének
szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.

(2) Mindenkinek, aki újjászületett, megvan a lehetõsége, hogy
betöltekezzen, telítõdjön a Szent Szellemmel.
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APOSTOLOK CSELEKEDETEI 2,38.
Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek
meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek
eltörlésére: és veszitek a Szent Szellem ajándékát.

(3) Amikor kézrátétellel imádkoznak érted, várd a Szent Szellemmel való betöltekezést.
(4) Kezdeményezd hit által a nyelvekenszólást!
1KORINTHUS 14,2.
Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos
dolgokat.

Nem te találod ki azokat a hangzásokat és szavakat, amelyek a
szellemedbõl valók — azok valóságosak.
JÓEL 2,28.
És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre,
és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

(5) Szabadulj meg attól az elõítélettõl, hogy hamis dolgot fogadhatsz be így. A Szent Szellemet kérted, a Szent Szellemet kapod,
nem valami mást helyette.
LUKÁCS 11,13.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti Menynyei Atyátok
Szent Szellemet azoknak, akik tõle kérik.

(6) Nyisd bátran a szád szélesre, mondd ki azokat a természet-feletti hangokat, amik ki akarnak jönni. A Szent Szellem adja a szótagokat, neked csak ki kell ejtened; a hangszálaidat kell használnod. Ne feledd el, magyarul is csak akkor tudsz megszólalni, ha
megnyitod a beszédre a szádat. Csukott szájjal sem magyarul, sem
természetfeletti nyelven nem lehet beszélni. Az elsõ szótagokra hitben kell megnyitni a szádat, és engedelmesen kimondani, ami a szívedbõl fel akar törni.
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ELESNI ISTEN EREJE ALATT
Mi történik, amikor az embereket elesni látjuk Isten ereje alatt?
Az emberek ilyenkor Isten természetfeletti erejével, a Szent
Szellem megnyilvánulásával kerülnek kapcsolatba. A Szent Szellem
Isten ereje ma itt a Földön.
Miért esnek el az emberek az erõ hatására?
Isten természetfeletti ereje számunkra nem látható és nem hallható (az elektromossághoz lehetne talán hasonlítani). Amikor a természetes összeköttetésbe kerül a természetfelettivel, vagyis a mi
testünk összeköttetésbe kerül Istennel, a természetfelettivel, szinte
eltûnik, átmenetileg meggyengül a testi erõnk.
Elõfordul a Bibliában, hogy az emberek elesnek az erõ hatására?
Igen! Nézzünk meg néhány Igét:
JÁNOS 18,1–6.
Mikor ezeket mondta Jézus, kiméne az Õ tanítványaival együtt
túl a Kedron patakján, ahol egy kert volt, amelybe bemenének Õ és a tanítványai. Ismeré pedig azt a helyet Júdás is, aki
Õt elárulja vala; mivel gyakorta ott gyûlt egybe Jézus az Õ tanítványaival. Júdás azért magához vevén a katonai csapatot,
és a papi fejedelmektõl és a farizeusoktól szolgákat, odaméne
fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván
mindazt, ami reá következendõ volt, elõreméne, és monda
azoknak: Kit kerestek? Felelének néki: A Názáreti Jézust.
Monda nékik Jézus: Én vagyok. Ott állt pedig õvelük Júdás
is, aki elárulta Õt. Mikor azért azt mondá nékik: Én vagyok;
hátra vonulának és földre esének.
MÁTÉ 28,1–4.
A szombat végén pedig, a hét elsõ napjára virradólag, kiméne
Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
És ímé, nagy földindulás lett; mert az Úrnak angyala leszállván a Mennybõl, és odamenvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reáüle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a vil29
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lámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az õrizõk pedig tõle való
féltükben megrettenének, és olyanokká lettek, mint a holtak.
MÁTÉ 17,1–6.
És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte õket magukban egy magas
hegyre. És elváltozék elõttük, és az Õ orcája ragyog vala, mint
a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fény. És ímé, megjelenék
nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala Õvele. Péter pedig
megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk.
Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor õ még beszél vala, ímé,
fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lett a felhõbõl,
mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: Õt hallgassátok. És a tanítványok amint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 9,4.
És õ leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, miért üldözöl engem?
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 26,14.
Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely énhozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven:
Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod.
EZÉKIEL 1,28.
Mint amilyen a szivárvány, mely a felhõben szokott lenni
esõs idõben, olyan volt a fényesség köröskörül. Ilyen volt az
Úr dicsõségének formája, és látám, és orcámra esém, és hallám egy szólónak szavát.
EZÉKIEL 2,1. 2.
És monda nékem: Embernek fia! Állj lábaidra, és szólok veled. És Szellem jöve énbelém, amint szóla, és állata engem
lábaimra, és hallám Õt, aki szól vala nékem.
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Elesni Isten ereje alatt
2KRÓNIKA 5,13. 14.
Mert a kürtölõknek és éneklõknek tisztük egyenlõképpen
zengeni az Úrnak dicséretére és tiszteletére. És mikor nagy
felszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengõ szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy Õ igen jó
és örökkévaló az Õ irgalmassága: akkor a ház, az Úrnak háza
megtelék köddel, annyira, hogy meg sem állhattak a papok az
õ szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsõsége töltötte
be az Istennek házát.
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KÉZRÁTÉTEL
Szerepel-e a kézrátétel a Bibliában, és a mára is vonatkozik-e a
rendeltetése?
Igen. Olvassunk el néhány példát, és figyeljük meg, milyen célt
szolgál a kézrátétel.
(1) A szolgálók kiválasztásakor:
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 6,1–6.
Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,
hogy az õközülük való özvegyasszonyok mellõztetnek a mindennapi szolgálatban. Annakokáért a tizenkettõ egybegyûjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy
mi az Isten Igéjét elhagyjuk és asztalok körül szolgáljunk. Válasszatok azért, atyámfiai, hét férfiút közületek, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Szellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk az imádkozásban és az igehirdetés szolgálatában. És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták
Istvánt, ki hittel és Szent Szellemmel teljes férfiú volt, Fülöpöt, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust,
ki Antiókhiából való prozelita volt; kiket állatottak az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájuk veték.

(2) A kenet és “köpönyeg” (át-ruházás) átadásánál (Ószövetség),
valamint a szellemi ajándékok közlésénél (Újszövetség).
5MÓZES 34,9.
Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcsességnek szellemével; mert Mózes tette õreá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, amint parancsolta az Úr Mózesnek.

(3) A Szent Szellemmel való betöltekezésnél.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 8,17.
Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet.
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Kézrátétel
(4) Gyógyításkor.
MÁRK 6,5.
Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget
gyógyíta meg, rájuk vetvén kezeit.
MÁRK 8,22–25.
Azután Betsaidába méne; és egy vakot vittek hozzá és kérik
vala Õt, hogy illesse azt. Õ pedig megfogván a vaknak kezét,
kivezeté õt a falun kívül; és a szemeibe köpvén, és kezeit reá
tévén, megkérdé õt, ha lát-é valamit? Az pedig föltekintvén,
monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle.
És megépüle, és láta messze és világosan mindent.
MÁRK 16,18.
Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem
árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 5,12.
Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornácában valának.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 28,8. 9.
Lõn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban
betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána imádkozott, kezeit reá vetve meggyógyítá õt. Minekutána azért ez
megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, hozzá
jövének és meggyógyulának.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 19,11. 12.
És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: annyira, hogy a betegekhez is elvitték az õ testérõl a
keszkenõket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belõlük.

Ahogy az elõbbi Igékbõl láthatjuk, a kézrátétel szerepel a Bibliában, sõt ahogy az alábbiakban olvassuk, az alaptanok egyike:
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ZSIDÓ 6,1. 2.
Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekbõl való megtérésnek és az Istenben
való hitnek: a keresztségekrõl, kezek rátevésérõl, holtak feltámadásáról és az örök ítéletrõl való tanításnak.
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GYÓGYULÁS
Bizonyára hallottál már így beszélni embereket:
— Isten azért adta a betegségemet, hogy megtanítson valamire.
— Én Jézusért szenvedek, ez a betegség a tövis a testemben.
— Én felajánlom szenvedéseimet Jézus Krisztusnak.
— Én olyan bûnös ember voltam, vezekelnem és szenvednem
kell most a betegségben az elkövetett bûneimért.
— Isten nem akar mindig mindenkit meggyógyítani.
Nézzük meg, mit tanít a Biblia a betegségek eredetérõl, honnan
származnak a betegségek?
A baleseteknek, bajainknak, betegségeinknek, a halálnak és a
katasztrófáknak nem Isten a szerzõje. Isten eredeti teremtési tervében nem volt betegség, viszály, halál. Ez mind Ádám felségárulásának, a bukott ember bûnének közvetlen következménye a Földön. Vagyis Ádám engedetlensége és bûnbeesése által került a
Föld átok alá.
A sátánt — más nevén ördögöt — a Biblia tolvajnak is nevezi,
mert nem egyebért jön, hogy lopjon, öljön és elpusztítsa Isten teremtményét, az EMBERT.
JÁNOS 10,10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és
pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõvölködjenek.

Ezt az Igét a Biblia “vízválasztójának” is szokás nevezni. Ebbõl
az Igébõl egyértelmûen kiderül, hogy a tolvaj az, aki csak azért jön,
hogy meglopja a boldogságod, az egészséged, hogy meglopja a gyermekeid és családod egészségét, hogy meglopja a pénzed, kiraboljon
Isten áldásaiból, pusztítson és végül megöljön. Jézus azért jött, hogy
örök életünk legyen, hogy mindenben bõvölködjünk. Nem kell szegénységben élnünk, hiszen Jézus szegénnyé lett, hogy mi gazdaggá
lehessünk.
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2KORINTHUS 8,9.
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét,
hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Õ szegénysége által gazdaggá lehessetek.

JÉZUS KRISZTUS AZÉRT JÖTT, HOGY AZ ÖRDÖG MUNKÁIT LERONTSA!
1JÁNOS 3,8.
[…] Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit
lerontsa.

Jézus Krisztusnak köszönhetjük, hogy az ördögnek nincs joga
Isten újjászületett gyermekeit betegséggé tenni, vagy szegénységben tartani.
Az Apostolok Cselekedetei 10,38-ban azt írja az Ige, hogy a sátán a
zsarnok (elnyomó) és JÉZUS A GYÓGYÍTÓ, A SZABADÍTÓ.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 10,38.
A názáreti Jézust, mint kené fel Õt az Isten Szent Szellemmel és erõvel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten
volt Õvele.

Jézusban az Atya munkálkodott itt a Földön. Isten kente fel Õt
a Szent Szellemmel. E kenet és hatalom által minden betegséget
meggyógyított, ami az ördög elnyomásából származott.
JÁNOS 9,3. 4.
Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.
Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem,
amíg nappal van: eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.

ISTEN AZ ÉLET SZERZÕJE
Jézus Isten testben való megjelenése, megnyilvánulása (Ján. 14,9),
Aki azért jött, hogy életünk legyen és bõvölködjünk (Ján. 10,10).
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa az ördög munkáit.
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Gyógyulás
JÁNOS 14,9.
Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és mégsem
ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát;
mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
1JÁNOS 3,8.
Aki a bûnt cselekszi az ördögbõl van; mert az ördög kezdettõl fogva bûnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia,
hogy az ördög munkáit lerontsa.
LUKÁCS 9,56.
Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megmentse.

Az ember Fia azért jött, hogy életet mentsen, nem pedig lelkeket
pusztítani. Jézusban Isten munkálkodott.
JÁNOS 14,10.
Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem
magamtól mondom; hanem az Atya, aki énbennem lakik, Õ
cselekszi e dolgokat.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 10,38.
A názáreti Jézust, mint kené fel Õt az Isten Szent Szellemmel és erõvel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten
volt Õvele.

A Márk 3,24–26-ban Jézus így felelt a farizeusok támadására,
amikor azzal vádolták, hogy az ördög erejével gyógyít:
MÁRK 3,24–26.
És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg
nem maradhat az a ház. És ha a sátán önmaga ellen támadt
és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van.

Ha Isten maga lenne a betegségek és fájdalmak szerzõje, nem önmaga ellen dolgozna-e? A János 14,9-ben azt mondja Jézus: “Aki engem látott, látta az Atyát.” Ha a Krisztus cselekedetei megmutatták
nekünk az Atyát, akkor az Atyának könyörülõnek, irgalmasnak,
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gyógyítónak kell lennie, amiként az Úr Jézus is “szertejárt jót cselekedvén”, és kizárólag jót cselekedvén.

HOGYAN TÖRTÉNIK MA A GYÓGYULÁS?
ZSIDÓ 13,8.
JÉZUS KRISZTUS TEGNAP ÉS MA ÉS MINDÖRÖKKÉ
UGYANAZ.

A gyógyulás a Kálvárián keresztül jött hozzánk, Jézus Krisztus
szenvedése, kereszthalála, feltámadása és véráldozata által.
MÁTÉ 8,17.
Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Õ viselte, és fájdalmainkat hordozá.
ÉSAIÁS 53,4. 5.
Pedig betegséginket Õ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és
mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentõl! És Õ megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi
vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Õ sebeivel gyógyulánk meg.
1PÉTER 2,24.
Aki a mi bûneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel
gyógyultatok meg.

Ahogy megfigyelhetjük, az elõbbiekben múlt idõben szerepelnek az igék: gyógyulánk, gyógyultatok. Isten szemében mindanynyian meggyógyultunk a Fiú, Jézus Krisztus megváltása által. Ez
tehát a mi gyógyulásunkat is jelenti. A gyógyulás része Isten megváltási tervének.
Megváltásunkért Jézus fizette meg az árat. Jézus teste megsebesíttetett az emberiség valamennyi betegsége által, és mi az Õ sebeiben, sebeivel nyertünk gyógyulást.
Jézus megváltott minket a törvény átka alól. A törvény átka alá
tartoztak a betegségek is.
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Gyógyulás
GALATA 3,13.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán
függ.

Vizsgáljuk meg részletesen, mit jelent a törvény átka, mert csak
ennek ismeretében fogjuk megérteni, hogy mi alól kaptunk megváltást Jézus Krisztusban. Isten szövetséget kötött a zsidó néppel az
Általa adott törvényen keresztül. Ha valaki a törvény szerint élt, vagyis betartotta minden egyes rendelkezését, akkor védelmet kapott
az evilági gonosz támadásaitól, sõt Isten áldásai szálltak rá és teljesedtek be rajta. Olvassátok el figyelmesen az 5Mózes 28-ban ezeket
az áldásokat! Látni fogjátok, Isten áldásai az élet minden területére
kiterjedtek, tehát biztosított volt az egészség, a hosszú, békés élet,
az anyagi áldások.
5MÓZES 28,1–14.
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek
szavára, és megtartod és teljesíted minden Õ parancsolatát,
amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; és
reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha
hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a
városban, és áldott leszel a mezõben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütõ tekenõd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja elõtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak: egy
úton jõnek ki reád, és hét úton futnak elõled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csûreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr,
a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent
néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak,
a te Istenednek parancsolatait, és az Õ utjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevérõl neveztetel, és félnek tõled. És bõvölködõvé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak
gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felõl megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked
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adja azt. Megnyitja néked az Úr az Õ drága kincsesházát, az
eget, hogy esõt adjon a te földednek alkalmas idõben, és
megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok
népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az
Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem
alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg
és teljesítsd azokat; és ha el nem térsz egyetlen Igétõl sem,
amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván
idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.

Amennyiben valaki nem tartotta meg a törvényt, Isten áldásai
nem voltak biztosítva a számára. Kikerült Isten védettsége alól, és
az ellenség kezébe: átok alá került. Olvassuk el, hogy mit tartalmazott a törvény átka (5Móz. 28,15–68). Láthatjátok ebbõl a részbõl,
hogy:
A BETEGSÉG ÁTOK,
A SZEGÉNYSÉG ÁTOK!
GALATA 3,13.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán
függ.

Jézus megváltott minket a törvény átkától: megváltást kaptunk
a betegségek alól és megváltást kaptunk a szegénység alól. Jézus engedelmessége által a gyógyulás a tiéd. Isten megígérte, hogy távol
tartja tõlünk a betegségeket és bajokat, és ezt Jézusban teljesítette be.

ELFOGADNI A GYÓGYULÁST
MÁRK 11,23. 24.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a
hegynek: Kelj fel, és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek, és meglészen néktek.
40

Gyógyulás
MÁRK 9,23.
Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges
a hívõnek.

Isten számos utat ad a gyógyulásod elnyerésére. Meggyógyulhatsz kézrátétel által, a Szent Szellem gyógyító ajándékai, olajjal való megkenés, de a saját hited által is. Ezekhez a különbözõ módokhoz más-más hitszint szükséges. Isten mindig azon a szinten áll
mellénk, ahol éppen vagyunk, csakhogy megmentsen, meggyógyítson minket. A gyógyulás azonban sokkal több, mint ezek a módszerek, és Jézus Krisztusban sokkal többet kaptunk, mint csupán a
gyógyulásunkat.
Nézzük a módokat. A kézrátétel egy olyan érintkezési pont, ahol
a hitedet Isten Igéjébe kell helyezned. Ezek az érintkezési pontok
önmagukban nem hoznak gyógyulást. Sok ember ezekbe az érintkezési pontokba helyezi a hitét és szomorú csalódás éri, mivel nem
kapja meg azt, amiért jött. A kézrátétel során ugyanis a saját hitünk
alapján vesszük, vonzzuk magunkba Isten erejét.
Ugyanez történik az úgynevezett “gyógyítások ajándékai” vagy a
“csodatévõ erõk” megnyilvánulásai során. Ezek az ajándékok nem
mindig mûködnek, pedig az emberek a hitüket többnyire csupán
ezekbe helyezik. Sokan, akik a Szent Szellem különleges, természetfeletti megnyilvánulásán keresztül gyógyulnak meg, gyógyulásukat követõen nem fordulnak az Ige felé. Nem tanulják meg, hogy
minek alapján gyógyultak meg, és hogyan tudják megtartani a gyógyulásukat. Amikor ismét betegek lesznek, ahelyett, hogy Isten Igéjében hinnének, azt várják, hogy újra ugyanazon a módon gyógyuljanak meg. Ha ez nem történik meg, csalódottá válnak.
Isten azt akarja, hogy meggyógyulj és méginkább akarja azt,
hogy meg is tartsd a gyógyulásodat. Isten a hited alapján cselekszik.
Õ elvárja tõled, hogy higgy, és elfogadd az Õ szavát és az alapján
CSELEKEDJ. Isten akkor meg tudja tartani a szavát, és végbeviheti a testedben a gyógyulást.
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell ismerned azt a szövetséget, amit az Atya kötött veled Jézus Krisztusban. Ezt a szent szövetséget Jézus a vérével pecsételte meg, így vált érvényessé az Atya
végrendelete a számunkra. Amíg nem ismered a végrendelet tartalmát, addig úgy élsz, mintha az nem is lenne. Miután megismerted,
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és élsz vele, megváltoztatja az életedet. Meg kell ismerned, amit
kaptál az Atyától Jézusban. Meg kell ismerned a jogaidat és meg
kell tanulnod, hogy miként élj a hatalommal, amit Jézus Krisztusban kaptál. Ez nem megy egy nap alatt. Az Igének az életformáddá
kell válnia. Amíg megalapozod az Igét a szívedben és kifejleszted a
hitedet benne, az idõbe kerül. A legtöbb esetben az embereknek
számos addig megtanult dolgot kell elfelejteniük, mivel az elméjüket elhomályosítja a helytelen gondolkodás.
ISTEN IGÉJE GYÓGYSZER MINDEN BETEGSÉGRE,
CSAK BE KELL VENNI!

ISTEN ORVOSSÁGA
A Példabeszédek 4,20–22-ben így szól Isten:
PÉLDABESZÉDEK 4,20–22.
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad
füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtõl, tartsd meg ezeket
a te szívedben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és
egész testüknek egészség.

A gyógyszer, amit az orvos felír, csak akkor használ, ha az elõírás
szerint szeded. Ugyanígy van Isten ez Igéjével is; hacsak nem fogadod (veszed) magadba és nem ver gyökeret a szívedben, nem használ. Gondolkodhatsz ugyan Isten Igéje felõl, ahogy neked tetszik,
de nem tudod mûködésbe hozni Isten Igéjének erejét arra, hogy a
testedben gyógyulást hozzon, ha nem teszed magadévá.
JAKAB 1,21.
…szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.

A beoltott (a Szent Szellemtõl megelevenített) Ige által MINDIG, MINDEN esetben, bármilyen betegségben is szenvedsz, megkaphatod a gyógyulásodat, mert Isten a gyógyulásra is beoltotta az
Igéjét. Ha te szelídséggel és engedelmességgel hallgatod az Igét, akkor Isten Igéje megfogan a szívedben, és elvégzi azt a munkát, amire hivatott: meghozza a gyógyulásod.
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HOGYAN KELL
MAGUNKHOZ VENNI AZ IGÉT?
Szükségünk van arra, hogy a szívünkbe, a szellemi lényünkbe építsük be Isten Igéjét a gyógyulásról (is). Az Isten Igéjébe vetett hited
fogja mûködésbe hozni a természetfeletti gyógyulást a testedben, és
megvalósítja a gyógyulást tested minden tagjában, szervében, és
sejtjében. Nézzük meg a Példabeszédek 4,20–22 igeversek alapján
Isten “receptjét” a gyógyulásra!
PÉLDABESZÉDEK 4,20–22.
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad
füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtõl, tartsd meg ezeket
a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és
egész testüknek egészség.

(1) “AZ ÉN BESZÉDIMRE HAJTSAD FÜLEDET!”
Miért fontos Isten Szavára figyelni, arra hajtani fülünket? Azért,
mert az Igében szereplõ ígéreteket csak hit által lehet valóra váltani,
hitet pedig csak az Igébõl nyerhetünk.
RÓMA 10,17.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

(2) “NE TÁVOZZANAK EL A TE SZEMEIDTÕL…”
Folyamatosan tartsd szemelõtt. Lásd magad az ígéretek alapján
teljesen és tökéletesen gyógyultnak. Ne engedd, hogy a kétség és hitetlenség gondolatai megkísértsenek.
(3) “TARTSD MEG EZEKET A TE SZÍVEDBEN!”
Azaz elmélkedj felette (görög fordítás szerint ‘tünõdni, töprengeni, gondolkodni’), míg gyökeret nem ver a szívedben.
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MEGTARTANI A GYÓGYULÁSODAT!
Tudatosítanunk kell: sátán a szerzõje a betegségeknek, bajoknak, és
problémáknak. A tüneteket is õ idézi elõ. Jézus azt tanítja, hogy az
ördög az atyja minden hazugságnak. A betegség tünetei a sátán hazugságának megnyilvánulásai a testünkben.
JÁNOS 8,44.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és
nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság
atyja.

A János 10,10-ben olvastuk, hogy õ a tolvaj, a gyilkos, a romboló
és pusztító. Megpróbálja visszahelyezni a testedre mindazokat a betegségeket, amelyekbõl Jézus meggyógyított. Megpróbálja ellopni a
szívedben elvetett Igét, az igazságot, ami megszabadított a betegségedtõl.
JÁNOS 10,10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és
pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõvölködjenek.

A sátán a hazugságaival vesz rá a kétség, a hitetlenség, a félelem
gondolataira. A célja egyértelmûen az, hogy a testedben érezhetõ
tünetekrõl beszélj, és például ilyen kijelentéseket tégy:
— Azt gondoltam, hogy már meggyógyultam!
Vagy:
— Azt hiszem, megint beteg leszek.
Ne felejtsd el: az élet és a halál a nyelv hatalmában van!
PÉLDABESZÉDEK 18,21.
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
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Megtartani a gyógyulásodat!
JÓB 3,25.
Mert amitõl remegve remegtem, az jöve reám, és amitõl rettegtem, az esék rajtam.

Így jutnak vissza az emberek ugyanabba a beteg állapotba, amibõl már meggyógyultak.
Jézus így tanított: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet.
JÁNOS 6,63.
A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a
beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet.

Isten szava a te orvosságod. Isten kibocsátotta a szavát és az meggyógyított téged (Zsolt. 107,20). Az Õ szava orvosság a teljes testednek
(Péld. 4,22). Ha magadhoz veszed és kimondod a tested számára életet adó szavakat, Isten Igéje egészségben fog megtartani.
PÉLDABESZÉDEK 4,22.
Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
1PÉTER 2,24.
Aki a mi bûneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel
gyógyultatok meg.

Az 1Péter 2,24 igevers — “Akinek sebeivel gyógyultatok meg” — azt
jelenti, hogy a te tested meggyógyult, így nem kell és nem is szabad
helyet adnod az ördögnek a testedben. Az ördög minden ravaszságának és hazugságának ellent kell állnod. Mutasd meg neki Isten
Igéjében, hogy õ hazug, hogy õ a hazugság atyja, hogy Jézus által
véglegesen le lett gyõzve.
Parancsold meg neki Jézus nevében, hogy hagyja el a testedet, és
a tüneteknek el kell tûnniük, meg kell szûnniük. Jézus nevében —
mint hívõ kereszténynek — hatalmad van erre. Isten szavának ereje újraépíti a testedet. Mindezt Jézus Krisztusban kaptuk meg a
Mennyei Atyától.
MÁRK 16,15–18.
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megke45
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resztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken szólanak. Kígyókat
vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
LUKÁCS 10,19.
Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem
árthat néktek.
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A NYELV (KICSINY,
DE HATALMAS EREJÛ)
A keresztények többsége egész élete során helytelen dolgokban
hisz, és azt ki is mondja (megvallja). Ezáltal válnak az életükben legyõzötté és kifosztottá (Péld. 6,1. 2). A hittel teli (életet adó) szavak sikerre visznek, felvisznek a csúcsra, a félelemmel teli szavak (a halál
lehelletével teljes, az életet elapasztó szavak) kifosztanak és legyõznek, elnyomnak, korlátoznak az életben.
PÉLDABESZÉDEK 6,1. 2.
Fiam! Ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért: szádnak beszédei által estél tõrbe,
megfogattattál a te szádnak beszédeivel.

Itt az idõ számunkra, hívõk számára, hogy a helyes, a jó, az
Istennek tetszõ dolgokban higgyünk és ki is mondjuk azokat. Képesek vagyunk arra, hogy Isten hitének szintjén mûködjön a mi hitünk.
MÁRK 9,23.
Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges
a hívõnek.
MÁTÉ 17,20.
Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert
bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint a
mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen
amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
MÁTÉ 11,23. 24.
Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig
fogsz megaláztatni; mert ha Szodomában történtek volna
azok a csodák, amelyek tebenned lettek, mind e mai napig
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megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Szodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked.
MÁTÉ 9,23.
És Jézus a fõember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették õt.

Isten soha nem tesz semmit anélkül, hogy elõtte ki ne mondaná.
A mi Istenünk egy hit-Isten. A hitét a szavain keresztül hozza mûködésbe.
MÁRK 11,22–24.
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a
hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg
lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak
kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek.

Szószerinti fordításban: “legyen Isten szerint való” hitetek vagy
“isteni fajta” hitetek. Legyetek Istennek követõi.
EFÉZUS 5,1.
Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek.

Ha valakit követünk, akkor utánozzuk, hozzá hasonlóan beszélünk, cselekszünk. Jézus mindig a hite alapján beszélt és cselekedett. Jézus beszélt a szélhez, a tengerhez, beszélt a démonokhoz és
a fügefához, még halott emberhez is szólt. Jézus az Atyjához hasonlóan cselekedett és ugyanazokat a tetteket is vitte végbe (Ján. 14,10.
11). A hitnek része a cselekedet, a cselekedetnek pedig nagyon fontos része a beszéd, a hitünk megvallása. Ez egy alapvetõ szellemi
törvény. Mindenki számára mûködik, akár tudatában van ennek,
akár nincs. Pozitív és negatív irányban egyaránt érvényes, egyetemes törvényszerûség. Mindenki azt “kapja” az életében, amit a szívében hisz, és a kimondott szavak teremtik meg annak a valóságát.
A szavaknak, amiket kimondunk, tartalmuk és erejük van; hitet
vagy félelmet hordoznak, és megtermik a saját fajtájuk gyümölcsét.
A hitben kimondott szavaknak teremtõ erejük van. Amit az ember
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A nyelv (kicsiny, de hatalmas erejû)
hisz a szívében és kimond a szájával, az megtörténik. A szavak, akár
negatív akár pozitív töltésûek, elõbb-utóbb valóra válnak, ha elég
sokszor és elég gyakran mondjuk ki azokat. Minél többször hallod,
amit mondasz, annál inkább hiszel benne, és így beépül a szívedbe.
Ha egyre többet szólod az Evangéliumot, (Isten ígéreteit), végül
hinni fogod, megvalósult ténnyé válik a testedben, és az életedben.
Jézus azt mondta a Márk 11,23-ban, hogy, amit hitben kimondunk,
azt meg is kapjuk. Sajnos, A LEGTÖBB EMBER A PROBLÉMÁIT MONDJA KI, mint amilyen a szegénység, a betegség. Pedig az
Ige megfelelõ alkalmazása még a leglehetetlenebb helyzetet is képes
megváltoztatni. A vetés-aratás törvénye örök szellemi alapelv. A szavak, amiket kimondasz, hasonlatosak a maghoz, amit elvetsz, és a
mag fajtájától függõen kapod a termését.
Amikor a hit szólal meg, akkor nem a kétségekrõl és a nehézségekrõl beszél. Ami a szívedben van, az jön elõ a szavaidon keresztül.
Tedd gyakorlattá, hogy csak Isten Igéjét szólod, és az ellenség gondolatainak, hangjának nem adsz helyet. JÉZUS IS EZT TETTE!
Jézus soha nem a problémáról imádkozott, hanem a megoldásról. Az Õ beszéde mindig Isten szavaiból állt. Õ mindig a kívánt
végeredményt mondta ki, és soha nem a problémát. Jézus a sátán
kísértésekor is csak az írott Igével válaszolt (Mát. 4,4. 7. 10. Luk. 4,4. 8.
12). JEGYEZD MEG: Isten Igéje, amely megfogan a szívedben, a
nyelvedre jön, és kiejted a szádon, TEREMTÕ ERÕ.
Jelenlegi életünk közvetlen eredménye annak, amit tegnap (= a
múltban) beszéltünk (Márk 11,23). Gyermekeink életében annak a
gyümölcsét látjuk ma, amit tegnap mondtunk róluk. Egészségi állapotunk is megváltoztatható Isten Igéjének kimondott ereje által
úgy, hogy kimondjuk az egészségünket.
PÉLDABESZÉDEK 21,23.
Aki megõrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
PÉLDABESZÉDEK 16,23. 24.
A bölcs szíve értelmesen igazgatja az õ száját, és az õ ajkain
gyarapítja a tudást. Lépesméz a gyönyörûséges beszédek;
édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek.
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PÉLDABESZÉDEK 18,21.
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Szavak: A választás tehát a miénk, hogy a mindennapjainkban a
halált vagy az életet beszéljük-e. A szavak fel tudnak építeni bennünket, de meg is tudnak törni. A saját szavaink által tönkremehetünk anyagilag, a saját szavaink által megbetegedhetünk. Legyünk
tudatában a szavaink hatalmának.
VÁLASZD AZ ÉLETET!
5MÓZES 30,19.
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy
az életet és a halált adtam elõtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.
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LEGYEN HITED!
ZSIDÓ 11,3.
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elõ.

A fenntiek szerint a világot Isten Igéje alkotta. A hit Igéje által
teremtette Isten a világot. Azt mondta “legyen” és lett (1Móz. 1,3. 6.
14. 15). Istennek volt hite a saját szavában. Jézusnak szintén volt hite
a saját szavában. Jegyezd ezt meg! Jézus azt mondta: Legyen Isten
szerinti, isteni fajta hitetek.
MÁRK 11,22.
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.

Jézus azt mondta a tanítványainak — így nekünk is —, hogy “legyen ilyen fajta hitetek” — és azt is mondta, hogy ha “valaki” — és ez
én vagyok, mert a ‘valaki’ jelent engem is — 1) szívében nem kételkedik, és 2) hiszi amit mond, MEGLESZ NÉKI, AMIT MONDOTT. Jézusnak és az Atyának volt hite a saját szavaiban, mert a
hit Igéjét szólták. Amit mondtak, az be is következett, mint a fügefa esetében is.
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ISTEN NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 10,34.
Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy
nem személyválogató az Isten.

Isten senkivel nem kivételez. Az embereknek gyakran nagyobb
bizalmuk van másvalaki hitében, mint a sajátjukban. Ez azért szomorú, mert nincs megértésük arról, hogy õk Jézus Krisztusban vannak, és ugyanazok a jogok és kiváltságok illetik meg õket, mint bármely keresztényt. Ahhoz, hogy boldoguljanak az életben, nagyon
fontos megismerniük és megtanulniuk, hogy Jézusban milyen elõjogokat kaptak. Isten mindannyiunkat szeret, nem csak néhány
“kiválasztott” számára adta a hitet. Az újjászületésünk során mindannyiunknak a hit ugyanazon mértékét adta ajándékba.
RÓMA 12,3.
Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek
közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a
hit mértékét.

Az isteni hitet, mint magot tehát mindnyájan megkapjuk a szívünkbe. Az már rajtad áll, hogy mit kezdesz vele, hogyan fog a hited megerõsödni, növekedni és mély gyökeret engedni a szívedben.

52

HATALMUNK AZ ÖRDÖG FELETT
KOLOSSÉ 2,15.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat,
azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, gyõzelmet aratván felettük a keresztfa által.
1JÁNOS 4,4.
Ti az Istentõl vagytok fiacskáim, és legyõztétek azokat; mert
nagyobb Õ, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

Figyeld meg, itt azt mondja: “legyõzTÉTEK azokat”, múlt idõben. Meg kell tanulnunk használni a Krisztusban nekünk adott hatalmat, amikor az ördög megkörnyékez, hogy meglopjon. Nevesd ki,
és bátran mondd a képébe: “Krisztusban legyõztelek sátán. Jézus
megfosztott a hatalmadtól, és amikor Jézus feltámadt a halálból, én
is feltámadtam vele együtt.”
EFÉZUS 2,1–7.
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek
és bûneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása
szerint, a levegõbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi
testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk,
mint a többiek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban,
az Õ nagy szerelmébõl, mellyel minket szeretett, minket, kik
meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a
Krisztussal, kegyelembõl tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus
Jézusban: hogy megmutassa a következendõ idõkben az Õ
kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a
Krisztus Jézusban.

Tanuld meg alkalmazni amit a Biblia személyesen neked mond.
Válaszolj, mondd ki bizalommal és a hit erejével az ellenség táma53
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dásaira: “Jézus meghalt értem, Jézus Krisztushoz tartozom! Nincs
jogod betegséget és fájdalmakat helyezni rám, mert Jézus az Õ testében elvitte a betegségeimet és a fájdalmaimat hordozta. Jézusban
hatalmat kaptam feletted, nincs jogod rám, el kell takarodnod! Ki
kell takarodnod az életembõl, az én testem az élõ Isten szent temploma. Testem szent egészségével dicsõítem meg Istent. Nem tûrök
meg betegséget a testemben! Jézus nevében elparancsollak, nincs
jogod rám, el kell menned, mert engedelmeskedned kell Jézus nevére.”
Az ördöggel csak úgy szabad beszélned, mint egy szófogadatlan
kutyával, mikor kizavarod a házból. Az ördögnek nincs más választása, engedelmeskednie kell, térdet kell hajtania Jézus nevére.
Használd Jézus nevét, amikor csak szükséged van rá. Jézus neve a
tiéd, és e néven keresztül hatalmad van az ellenség minden ereje felett.
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KRISZTUSBAN MEGIGAZULTÁL!
2KORINTHUS 5,21.
Mert azt, aki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi
Isten igazsága legyünk Õbenne.

Jézusban igazak vagyunk Isten elõtt. Mit jelent a megigazulás?
Azt jelenti, hogy rendezõdött Istennel a viszonyod, a kapcsolatod.
Jézus Krisztusban igazzá váltál Isten elõtt. Jézus Krisztus igazságával tudsz az Atya trónja elé lépni úgy, mintha soha nem követtél
volna el bûnt. A megigazulásban nem tudunk növekedni, bár sokan
hiszik, tévesen, hogy ez egy folyamat. Soha nem leszel igazabb Isten
elõtt, mint amilyen most vagy. És pontosan olyan igaz vagy most,
mint mikor újjászülettél. Soha nem lesz rendezettebb a kapcsolatod
Istennel, mint most. Amikor Jézust életed urává tetted, az Õ igazsága a te szellemednek a részévé vált az újjászületésben, és ez az igazság mindig ugyanolyan marad, nem lesz sem több, sem kevesebb.
ZSIDÓ 10,10. 14.
Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra,
a Jézus Krisztus testének megáldozása által. […] Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

A megigazulás által megkaptuk a jogot ahhoz, hogy Isten elé léphessünk (Zsid. 4,16) — úgy, mintha soha semmi rosszat nem tettünk
volna, vagyis nem lettünk volna bûnösök —, mert így tekint ránk
Isten.
ZSIDÓ 4,16.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez,
hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk.
ÉSAIÁS 43,25.
Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és
bûneidrõl nem emlékezem meg!
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ZSIDÓ 10,16. 17.
Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az õ szíveikbe, és az õ elméjükbe írom be azokat. Azután így szól: És az õ bûneikrõl
és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Az Igét meg kell ismerünk ahhoz, hogy rátaláljunk a benne lévõ
kincsekre. Ahogy megtalálod ezeket, és megérted, ki vagy a Krisztusban, mi az, ami hozzád tartozik, meg fog változni az életed.
Újítsd meg az elmédet, gondolkodásodat (Róm. 12,2) Isten Igéje által!
Azért, hogy ne úgy gondolkodj, mint a világ, hanem az Atyához hasonlóan tudj gondolkodni.
RÓMA 12,2.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el
a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi
az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Ha ezt nem teszed, folyvást lefelé tart az életed, mindig negatív
leszel, küszködni fogsz és elszalasztod Isten csodálatos áldásait. Állandóan harcban leszel, legyõznek, és kudarcaid lesznek. Amikor
Isten Igéje elevenné, élõvé válik a számodra (Zsid. 4,12), az életedben
bármilyen helyzetbe, bármilyen körülmények közé kerülsz is, az
Ige erejével meg tudod változtatni, gyõzelemmel tudsz kijönni minden egyes esetben.
ZSIDÓ 4,12.
Mert az Istennek Igéje élõ és ható, és élesebb minden kétélû
fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és
a velõknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és
szándékait.

KI VAGY TE JÉZUSBAN?
Megigazultunk Isten elõtt — úgy tekints tehát magadra, ahogy
Isten tekint rád. Mennyei Atyád a megigazulás páncéljával vesz körül. Jézusban sokkal jobbnak tûnsz a szemében, mint amikor még
Jézuson kívül voltál. Úgy tekints magadra, mint Isten gyermekére
— Istentõl születtél újjá (újjászületés) — Isten a saját Szellemét ad56

Krisztusban megigazultál
ta a szívedbe. Így kaptad meg Isten természetét; Isten örök élete és
végtelen szeretete a szellemed részévé vált.
1JÁNOS 3,1. 2.
Lássátok milyen nagy szeretet adott nékünk az Atya, hogy
Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket,
mert nem ismerte meg Õt. Szeretteim, most Isten gyermekei
vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk.
De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk
Õhozzá; mert meg fogjuk Õt látni, amint van.
1JÁNOS 4,4.
Ti az Istentõl vagytok fiacskáim, és legyõztétek azokat; mert
nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
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JÉZUS NEVE ÉS TE
Minden kereszténynek, Isten valamennyi gyermekének megadatott
Jézus mindenható neve. Jogod van használni Jézus nevét. Vedd magadhoz a Biblia igazságát, és élj vele! Jézus neve a tiéd — használd!
Építsd a szívedbe az alábbi Igéket, és akkor a névben lévõ hatalom
valóságos lesz a számodra.
MÁRK 16,16–18.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg
nem árt nékik; betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
FILIPPI 2,9. 10.
Annakokáért az Isten is felmagasztalá Õt, és ajándékoza néki
oly nevet, amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt
valóké.
EFÉZUS 1,17–21.
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsõségnek
Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Õ megismerésében; és világosítsa meg értelmetek
szemeit, hogy tudhassátok, mi az Õ elhívásának reménysége,
mi az Õ öröksége dicsõségének gazdagsága a szentek között,
és mi az Õ hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Õ hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet
megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a Mennyekben, magasan
minden fejedelemség és hatalmasság és erõ és uraság és
minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem
a következendõben is.
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Jézus neve és te
JÁNOS 16,23. 24.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmirõl. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az
Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit
sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
MÁTÉ 28,18–20.
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem
adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért,
tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén
õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,
tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ
végezetéig. Ámen!

Jézus nevében van a hatalmunk az ellenség teljes erején. Az ellenségnek Jézus nevére térdet kell hajtania, engedelmeskednie kell.
Jézus nevében megkötözheted az ellenség minden erejét, cselvetését, ravaszságát, Jézus nevére hatástalanná válik veled szemben.
Jézus nevében kérhetünk az Atyától, és megkapjuk, hogy az örömünk teljes legyen. Ha összejövünk Jézus nevében, Jézus ott van
közöttünk a teljes erejével, hatalmával és szeretetével.
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GONDOK, AGGODALMAK
ÉS FÉLELMEK
A szellemi háború az elménk, a gondolataink, a lelkünk ellen irányul. Az ellenség kizárólag a gondolatainkon keresztül tud beférkõzni az életünkbe. Megpróbál minket a szorongás és félelem érzésével a hatalmába keríteni, depresszióba sodorni, az elutasítottság,
elbátortalanodás és önsajnálat érzésével sarokbaszorítani. Ezek az
érzések mind-mind gondolatként jelentkeznek elõször. Minden negatív érzés a félelemben gyökerezik. A világban az emberek életét a
félelem uralja. A félelem a hit ellentéte — a félelem teljesen ellentétes azzal az úttal, amelyet Isten készített számunkra.
GALATA 3,11.
Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten elõtt,
nyilvánvaló, mert az igaz ember hitbõl él.

Vagy hitben élünk, vagy félelmekben. A félelmektõl csak egy
módon tudsz szabadulni: ha megerõsödsz Isten szeretetében.
Ahogy ez a szeretet növekszik a szívedben, úgy szorul ki a félelem
kísértése az életedbõl.
1JÁNOS 4,18.
A szeretetben nincs félelem; sõt a teljes szeretet kiûzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett
teljessé a szeretetben.

A bizalom, a megbocsátás hiánya, a hitetlenség, a kétség, az aggodalmak, harag, gyûlölködés, zûrzavar — ezek mind az ördög fogásai, cselvetései — ezek bûnök, és gondokat, bajokat okoznak az
életedben, ha nem állsz ellen nekik.
JAKAB 4,7.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tõletek.
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Gondok, aggodalmak és félelmek
Nézzük meg, mit jelent engedelmeskedni Istennek a gondolataink területén.
2KORINTHUS 10,5.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten
ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

Vissza kell tehát utasítanod minden gondolatot, ami nem Krisztus szerint való. Nem engedheted meg magadnak, hogy az ellenség
(az ördög) gondolatait és érzéseit hordozd, érleld magadban. Ha
megkísért a depresszió gondolata, amint felismerted, abban a pillanatban vissza kell utasítanod. Egy percet se várj tovább, ne egyezkedj vele, hanem parancsold el Jézus nevében. Az Ige pontosan
meghatározza, milyenek az Istennek tetszõ gondolatok.
FILIPPI 4,8.
Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik
kedvesek, amik jóhírûek; ha van valami erény, és ha van valami dicséret.

Ha ezt teszed, akadályok nélkül tudsz növekedni a Szent Szellem gyümölcseiben.
GALATA 5,22.
De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés,
szívesség, jóság, hithûség, szelídség, mértékletesség.

Ne hagyd, hogy a sátán elrabolja a boldogságodat azzal, hogy gondokkal nyomaszt!
Nézzük meg, mit mond a Biblia a gondjainkról:
1PÉTER 5,7.
Minden gondotokat Õreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

A kibõvített angol fordítás szerint:
1PÉTER 5,7. (BÕVÍTETT BIBLIAFORD.)
Terheid teljességét, minden nyugtalanságot, minden gondot
és aggodalmat vess Õreá, mert Õ szeretõen gondoskodik rólad, körültekintõen ügyel rád.
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További utasítások a hívõk számára:
FILIPPI 4,6.
Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívánságaitokat az Isten elõtt.

IMÁDSÁG:
Atyám, Jézus nevében Rád bízom útjaim, gondjaimat átadom Neked ebben a percben. Ettõl kezdve a Te kezedben vannak, és nem
az enyémek. Te a gondomat viseled, és én bízom Benned. A Te
utad a békesség. Ezt az utat választom, szabad vagyok a gondoktól és félelmektõl. Köszönöm Neked Uram a békességet és örömet,
ami most elönti a szívemet. Dicsõség Istennek! Szabad vagyok!

ELFELEJTENI A MÚLTAT:
HAGYD MAGAD MÖGÖTT A MÚLTADAT!
Pál a filippibeli gyülekezetnek írott levelében — többek között —
figyelmeztet bennünket: 1) felejtsük el a múltbelieket, 2) az elõttünk állókkal foglalkozzunk.
FILIPPI 3,12–14.
Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes
volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én magamról nem
gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem,
azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak
pedig, amelyek elõttem vannak, nékik dõlvén, célegyenest
igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülrõl való elhívása jutalmára.

Ahhoz, hogy Istennel együtt tudjunk járni — el kell felejtenünk
a múltat, bármi is áll mögöttünk! Nézzük meg, Pál apostol hogyan
tekint a múltjára:
1TIMÓTHEUS 1,12–16.
És hálát adok annak, aki engem megerõsített, a Krisztus
Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hûnek ítélt, rendelvén
a szolgálatra, ki elõbb istenkáromló, üldözõ és erõszakosko62

Gondok, aggodalmak és félelmek
dó voltam: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem
hitetlenségben. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy a Krisztus
Jézus azért jött e világra, hogy üdvözítse a bûnösöket, akik
közül elsõ vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus
Krisztus bennem mutassa meg legelõbb a teljes hosszútûrését, példa gyanánt azoknak, akik hisznek majd Õbenne az
örök életre.

Hálát ad Istennek, hogy a kegyelme elérte õt. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk a keresztény életünkben, meg kell tanulnunk elfelejteni a múltat. Pálnak önmagát is emlékeztetnie kellett erre. Ha
Isten nem emlékszik meg róla, nekünk miért kellene?
ÉSAIÁS 43,25.
Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és
bûneidrõl nem emlékezem meg!
ZSIDÓ 8,12.
Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az õ bûneikrõl és
gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

Amikor Isten trónja elé, az Õ jelenlétébe lépsz, hogy imádkozz
(Zsid. 4,16) — az ördög megpróbál mindenféle vádat felhozni ellened
a múltadból. Ez az ördög egyik gyakran használt kártyája. Azt próbálja elhitetni veled, hogy nem vagy elég jó arra, hogy Isten meghallgasson a szükséges idõben. Ha sikerül neki újra és újra emlékezetedbe juttatni a múltban elkövetett hibáidat, vétkeidet vagy bûneidet, akkor annak ellenére, hogy Isten már megbocsátott és nem
emlékezik vissza rájuk — mert az elfelejtés tengerébe vetette azokat —, a te szívedet még mindig a bûntudat fogja nyomni. Ez pedig
azért káros, mert amíg a szíved elítél, addig a hited nem tud mûködni. A hitünkre viszont szükség van, mert Isten valamennyi áldását csak hitben lehet elfogadni. Az ördög hitkiüresítõ csellel jön.
Próbálkozik. Mint egy fényképet, felhozza a múltadat, és azt mondja: ilyen múlttal nem állhatsz Isten elé az imakéréseiddel. Ne feledd, hogy ez is, mint minden más, ami az ördögtõl ered, hazugság.
A múltad csak egy kép, ami nem létezik többé Isten szemében. Csak
az ördög próbál emlékeztetni rá, azért hogy elmerülj a múltadba, és
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ne Isten ígéreteire összpontosítsd a figyelmedet. Ne tépelõdj, ne
bánkódj a múltad miatt. Bármi volt, ha Istenhez fordulsz, Õ gyõzelemre visz, mert Isten Szelleme hatalmasabb bármilyen körülménynél, helyzetnél, vagy problémánál. Nézz elõre, és lásd meg hitben,
hogy Isten Szelleme által minden utad végén gyõzelem vár. Legyen
tehát hited abban, hogy Isten már megbocsátotta a múltban elkövetett hibáidat; hiszen a bûnbocsánatot is csak hit által tudjuk elfogadni. Ugyanilyen fontos, hogy te is meg tudj bocsátani magadnak
és másoknak is, mert ez része a teljes szabadságodnak.
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HIT ÁLTAL VAN A MEGBOCSÁTÁS
A felejtés és a megbocsátás nagyon szorosan összefüggnek, hiszen
amit egyszer már megbocsátottál, azt el is kell felejtened. Néha
olyan mélyen érintenek bennünket az elszenvedett sérelmek, hogy
szinte lehetetlennek tûnik valaha is meg bocsátanunk.
A megbocsátás kétirányú — meg kell tanulnunk megbocsátani
saját magunknak, és másoknak is. A meg nem bocsátás sok ember
életét keseríti meg. Az apostoloknak így tanít Jézus a megbocsátásról:
MÁTÉ 18,21. 22.
Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az
én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom?
Még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked,
hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.
LUKÁCS 17,3–5.
Õrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg õt; és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha
egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer tehozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki. És
mondának az apostolok az Úrnak: Növeld a mi hitünket!

A megbocsátáshoz, mint látjátok, hitre van szükségünk. Másrészt viszont a hitünk nem fog teljes erõvel mûködni, amíg nem bocsátunk meg.
MÁRK 11,24. 25.
Azért mondom néktek: amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek.
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki
ellen valami panaszotok van; hogy a ti Mennyei Atyátok is
megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
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MÁTÉ 18,23–35.
Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz,
aki számot akar vala vetni az õ szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak
ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga elõtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel
hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá õt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az õ szolgatársai közül, aki száz dénárral volt néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel
tartozol. Leborulván azért az õ szolgatársa az õ lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és
mindent megfizetek néked. De õ nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté õt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.
Látván pedig az õ szolgatársai, amik történtek, felettébb
megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az
õ uruknak, amik történtek. Akkor elõhívatván õt az õ ura,
monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen
én is könyörültem rajtad? És megharagudván az õ ura, átadta õt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én Mennyei Atyám is veletek,
ha szívetekbõl meg nem bocsátjátok, ki-ki az õ atyjafiának,
az õ vétkeiket.

Bocsáss meg tehát másoknak és magadnak is!
EFÉZUS 4,32.
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott
néktek a Krisztusban.
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SZERETET, SZERETET, SZERETET…
JÁNOS 13,34. 35.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek;
amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
MÁTÉ 19,19.
…Szeresd felebarátodat, mint temagadat.

Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a másikat, mint saját magunkat. Csak azt tedd a másikkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondj másokról, amit szeretnél, hogy rólad is mondjanak. Amikor lehetõséged van, hogy segíts másokon,
tedd meg, hogy a szükséges idõben neked is jöjjön segítség. Oszd
meg a szívedben lévõ szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud
hatalmasra növekedni. A Biblia a szeretet törvényét királyi törvénynek nevezi, mert ha a szeretet törvényét megtartod, akkor az
Ószövetség minden törvényét beteljesíted. Nem fogsz lopni a máséból, mert szeretet van a szívedben. Nem fogsz hazudni másnak,
mert szeretet van a szívedben. A szeretetnek tehát nincs szüksége a
többi törvényre, mert a szeretet törvénye betölti az összes törvényt.
JAKAB 2,8.
Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekszetek.
3MÓZES 19,18.
Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen,
hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az
Úr.

Isten odaadta a szívünkbe az Õ szeretetét, hogy képesek legyünk úgy szeretni, ahogy Õ szeret. Az Õ szeretete isteni fajta szeretet, nem hasonlítható az eredeti emberi szeretethez, mert az önzõ,
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mindig csak a magáét keresi. Amikor újjászülettünk, új, szellemi
emberré váltunk, Isten életében és természetében részesült a bensõnk. Isten maga a szeretet, tele kegyelemmel és irgalommal. Õ jóságos és igazságos. Õ mindaz, amit Isten Igéje mond Róla nekünk.
Ugyanezek a képességek és tulajdonságok vannak meg a bensõnkben — az újjáteremtett szellemünkben. Ezért az Atya joggal várja el
tõlünk, hogy úgy szeressünk, ahogy Õ, hiszen kiöntötte az Õ szerelmét a szívünkbe (Róm. 5,5). Az Atya csak olyan dolgokat kíván tõlünk, amirõl tudja, hogy képesek vagyunk megtenni. Õ gondoskodott róla, hogy mindenre képesek legyünk a Krisztusban, aki megerõsít minket.
FILIPPI 4,13.
Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít.

A múltban túl sokszor hallgattunk az ördögre, másokra, vagy a
saját fejünk után mentünk, elõítéletekkel éltünk az emberekkel és a
dolgokkal kapcsolatban, és elutasítottuk a gondolkodásunk legkisebb mértékû módosítását is. Itt az ideje, hogy elhatározzuk, ezentúl szeretetben járunk, nem gondolkodunk vallási és felekezeti különbségekben. Itt az idõ, hogy végre szeretetben járjunk azokkal,
akik ugyanazt a Jézus Krisztust hiszik, hiszen a Mennyországban is
együtt leszünk mindannyian, mint az Atya szeretett gyermekei!
Nemcsak a hívõk teljes gyülekezeti testével kell szeretetben járnunk, hanem azokkal is, akik még nem tértek meg Jézushoz.
A szeretetben járáshoz néha természetfeletti hit szükséges, és
elõfordul, hogy olyan nehezünkre esik szeretetben járni és megbocsátani, hogy csak az Úr megerõsítése által vagyunk képesek rá. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan mûködik az isteni szeretet, olvassuk
el az 1Korinthus 13-at:
1KORINTHUS 13.
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet
pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengõ érc
vagy pengõ cimbalom. És ha jövendõt tudok is mondani, és
minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész
hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükrõl, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok. És
ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tûzre adom
is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból.
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Szeretet, szeretet, szeretet…
A szeretet hosszútûrõ, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik
éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltûr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendõmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszûnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész
szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: De
mikor eljõ a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor
gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illõ dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig
színrõl színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem. Most
azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között
pedig legnagyobb a szeretet.

Meglátod például, ha valaki rosszat tett neked, a fejedben (az elmédben) létrejött válaszreakció és az, amit a szíved (a szellemed, a
belsõ ember) mond neked, teljesen különbözõ lesz. Egyedül rajtad
múlik, hogy a fejed után mész, vagy a szíved, a szellemed hangját
követed. A szellemed mindig meg fogja mondani neked, hogy mit
kell tenned — és az mindig összhangban lesz Isten Igéjével.
1PÉTER 3,4.
Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten elõtt.

A szeretet mindig, egészen a halálig megbocsátó.
LUKÁCS 23,34.
Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem
tudják mit cselekszenek. Elosztván pedig az Õ ruháit, vetének reájuk sorsot.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 7,59. 60.
Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala:
Uram Jézus, vedd magadhoz az én szellememet! Térdre es69
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vén pedig, nagy fennszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bûnt! És ezt mondván, elaluvék.

Ha megbántanak, megsértenek, igazságtalanul bánnak veled,
hazugságokat terjesztenek rólad a hátad mögött, mielõtt másokat
okolnál, vizsgáld meg magad, hogy te szeretetben tudtál-e maradni
annak ellenére, amit tettek veled vagy ellened. A szeretetben járás
felsõfoka azt jelenti, hogy még mielõtt tõled bocsánatot kérnének
tõled, már elengedted a sérelmeidet a szívedtõl; amit tettek, nem
számítod be nekik, hanem az Atyához fordulsz és kéred a bûnbocsánatukat — ahogy azt Jézus és István is tette. Ha így jársz szeretetben, nemcsak a másiknak, hanem saját magadnak is a legjobbat teszed, mivel a szívedet nem terheli a harag, a sértõdöttség és
meg nem bocsátás mérgezett érzése. Helyette Isten szeretetével és
békességével lesz teljes a szíved. Köszönd meg Jézusnak, hogy arra
is megtanít az Igében, hogyan kell megbocsátani. Ne feledd, az Õ
szeretete van a szívedben, így semmi nem akadályozhat meg abban,
hogy ez a végtelen isteni szeretet uralja az életedet. Errõl fogják
megismerni, hogy Jézus Krisztus tanítványa vagy.
JÁNOS 13,35.
Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
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BOLDOGULÁS! JÓLÉT! A MIÉNK?
Bizonyára hallottad már — fõként prédikátorok szájából —, hogy a
kereszténynek nem illik, nem helyes gazdagnak lennie, jólétre vágyakoznia! Az ilyen és ehhez hasonló vélekedések helyett inkább
nézzük meg, Isten mit mond errõl.
ZSOLTÁROK 50,10.
Mert enyém az erdõnek minden vadja, a barmok az ezernyi
hegyeken.
AGGEUS 2,8.
Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek
Ura.

Mózes elsõ könyvébõl megtudhatjuk, hogy Isten teremtette
Ádámot, a világot és annak teljességét. Mindent, amit Isten teremtett, Ádámnak adta (1Mózes 1,28. 29). Az Úr azt mondta Ádámnak:
hatalmat adok neked kezeimnek minden munkája felett, vagyis a
barmok felett, a föld és annak teljessége felett, az arany és az ezüst
felett. Mit gondolsz, kinek készítette az Úr a barmokat, az ezüstöt
és az aranyat…? Az ördögnek és a seregének?! NEM, NEM ÉS NEM!
Mindez az embernek adatott, Isten emberének, Ádámnak. Eredetileg tehát Ádám volt e világ Istene — õ uralkodott a világ felett. Ez
volt Isten terve az ember számára. Aztán jött a sátán, cselvetéssel rászedte az elsõ emberpárt. Ádám felségárulást követett el, és ezzel átadta hatalmát az ördögnek. Akkor vált a sátán e világ istenévé.
2KORINTHUS 4,4.
Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy
ne lássák a Krisztus dicsõséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Úgy tûnik, a “világban” szinte természetesnek vesszük, hogy
tánctermeket, éjszakai bárokat és mulatóhelyeket építenek, fényözönben pompáznak neonokkal díszítve, de abban a pillanatban,
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amikor az egyházra, a gyülekezetre kerül a sor, mindjárt másként
állunk a dologhoz. Isten azonban elvárja, hogy az Õ gyermekei a város legjobb helyiségében gyûljenek össze Õt dicsõíteni. A mi Istenünk semmilyen módon nem próbál minket szegénységben tartani,
nem próbál meggátolni abban, hogy saját házunk, autónk legyen.
Az ördög teszi ezt, aki megpróbál az összes nekünk járó áldástól
meglopni minket!
JÁNOS 10,10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és
pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõvölködjenek.

Amikor a gyógyulásról, megváltásról vagy akár a Szent-Szellemkeresztségrõl van szó, viszonylag könnyû hitben járni, miután megtudtad, mi Isten akarata efelõl, az Õ Igéjének idevonatkozó részei
alapján. Miután tudod, hogy az anyagi javakban való gazdagság
Isten akarata számodra, itt az ideje, hogy hitben légy: jogod van
Isten anyagi áldásaira is!
FILIPPI 4,19.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket
az Õ gazdagsága szerint dicsõségesen a Krisztus Jézusban.
LUKÁCS 6,38.
Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és
megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a
mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.
2KORINTHUS 9,6. 8.
Azt mondom pedig: aki szûken vet, szûken is arat; és aki bõven vet, bõven is arat. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bõségben
legyetek.

A Biblia egyértelmûen fogalmaz: nem lehet termést aratni magvetés nélkül. Az anyagi áldást is magvetés által kapod meg. A hívõk
számára a magvetés egyik formája a tized fizetése. Vannak akik úgy
gondolják, hogy a tized fizetése csak az ó szövetség (a mózesi törvények) keretei között volt érvényben. Ábrahám 500 évvel, Jákób 250
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Boldogulás! Jólét! A miénk?
évvel azelõtt fizetett tizedet, mielõtt a törvény Mózesnek adatott.
De van-e bibliai utalás a tized fizetésére az Újszövetségben? Igen.
ZSIDÓ 7,8.
És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki
rõl bizonyságot tesznek, hogy él.

Természetesen a tized fizetése sem törvényként szerepel az Újszövetségben. Számodra is csak akkor mûködik áldásként, ha belsõ
meggyõzõdésbõl, örömmel adakozol. A keresztényeknek meg kell
tanulni, hogy ne sajnálkozva, hanem jókedvvel adjanak.
2KORINTHUS 9,7.
Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerûségbõl; mert a jókedvû adakozót szereti az Isten.

Amikor Istennek tizedet adsz a javaidból, akkor a hála vezérelje
a szívedet, ismerd el és köszönd meg Neki, hogy gondoskodott rólad, hogy mindent biztosított a számodra, amire csak szükséged
volt. Köszönd meg, hogy minden szükségedet túláradóan és dicsõségesen betöltötte (az Imádságok a Biblia alapján c. könyvünk két
kötetében található igei megvallások segítségedre lehetnek abban,
hogy a megfelelõ Igéket a szádra vehesd, a tizedre vonatkozó imádság az I. [“kék”] kötet 97. oldalán kezdõdik).
FILIPPI 4,19.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket
az Õ gazdagsága szerint dicsõségesen a Krisztus Jézusban.

Anyagi javaid növekedéséhez is hitre van szükséged. Miután vetettél, követeld a bõséges aratást Jézus nevében! Parancsold meg a
sátánnak, hogy vegye le a kezét a neked járó javakról. Nem tarthatja vissza azt, ami igazság szerint jár neked. Bízd meg a szolgáló szellemeket — az angyalokat —, hogy menjenek és juttassák el hozzád
a pénzt vagy egyéb szükségleteidet azáltal, hogy kimondod Isten
Igéjét: “Az én Istenem betölti, megadja nekem… [itt nevezd meg
azt, amire szükséged van].”
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SZOLGÁLÓ SZELLEMEK
A szolgáló szellemek, az angyalok szolgálatra küldettek ami szolgálatunkra, akik az üdvösség örökösei vagyunk. Az angyalok Isten kimondott Igéje alapján cselekednek.
ZSIDÓ 1,14.
Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölik az üdvösséget?

Az angyali seregek Isten fegyverzetéhez tartoznak. A 2Királyok 6-ban az ellenség hadserege körülvette Dótán városát, ahol Elizeus tartózkodott. Elizeus nem aggodalmaskodott, mivel ismerte
azt a szövetséget, amelyet a Mindenható kötött az õ népével. Elizeus
hitben járt, tudta, hogy Isten angyali seregeket küldött a védelmükre.
2KIRÁLYOK 6,15–17.
Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az õ szolgája: Jaj, jaj, édes uram! Mit
cselekedjünk? Felele õ: Ne félj. Mert többen vannak, akik
ve-lünk vannak, mint akik õvelük. És imádkozott Elizeus és
monda: Oh Uram! Nyisd meg kérlek az õ szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy
rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

Azok az angyalok nem abban a pillanatban kerültek oda, amikor
a szolga szeme megnyílt a látásra, hanem már elõtte is ott voltak.
Ezért mondta neki Elizeus: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik õvelük. Ha szeretetben, ha Isten tökéletes
akaratában járunk, akkor Isten láthatatlan ereje állandóan körülvesz bennünket angyali seregek formájában.
2KORINTHUS 10,4.
Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten
által hatalmasak, erõsségek lerontására.
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Szolgáló szellemek
ZSOLTÁROK 103,20.
Áldjátok az Urat õ angyalai, ti hatalmas erejûek, akik teljesítitek az Õ parancsait, hallgatván az Õ rendeletének szavára.
ZSOLTÁROK 91,11. 12.
Mert az Õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden utadon. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kõbe.

Amíg szeretetben és az Ige alapján járunk, ez a láthatatlan, de valóságos isteni védelem velünk van, hatalmas erejével mellettünk áll,
õrködik és vigyáz ránk. A láthatatlan szolgáló szellemek — az angyalok — állandóan velünk vannak, kísérnek minket, bárhová is
megyünk. Akkor tudnak a leghatékonyabban a védelmünkre lenni,
ha megtartjuk a szeretet parancsolatát és Isten Igéjében, az Õ akaratában járunk.
ZSOLTÁROK 34,7. 8.
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette õt. Az Úr angyala tábort jár az Õt félõk körül
és kiszabadítja õket.
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“NEM HAGYLAK EL,
SEM EL NEM TÁVOZOM TÕLED”
De mi lesz velünk, ha el kell hagynunk e földi létet? Mi lesz velünk,
hívõkkel, ha addig eljön a földre a megpróbáltatás rettenetes ideje?
A Szent Szellem bátorító ígérete van velünk:
ZSIDÓ 13,5.
…[Jézus] mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled.

Jézus eljön értünk, mielõtt Isten haragja kiöntetik e világra:
1THESSZALONIKA 5,9.
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy
üdvösséget nyerjünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Jézus visszajövetele, a hívõk elragadtatása szintén a Biblia tanítása. Jézus visszajön mindazokért, akik az Övéi. Jézus visszajön az
Õ gyülekezeti testéért, az Anyaszentegyházért, azaz érted és értem.
JÁNOS 14,3.
És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is
ott legyetek.
1THESSZALONIKA 4,16. 17.
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbõl: és elõször azok támadnak fel, akik
meghaltak a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhõkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegõben; és ekképpen mindenkor az
Úrral leszünk.

LUKÁCS 21,27.
És akkor meglátják az embernek Fiát eljõni a felhõkben,
hatalommal és nagy dicsõséggel.
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TITUS 2,13.
Várván ama áldott reménységet és a mi nagy Istenünk és
Üdvözítónk, Jézus Krisztus dicsõségének megjelenését.
ZSIDÓ 9,28.
Azonképpen a Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak
bûneinek elhordozására, másodszor bûn nélkül fog megjelenni, üdvösségükre azoknak, akik várják Õt.
Addig is, Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a
Szent Szellem közössége van velünk (2Kor 13,13).
RÓMA 8,39.
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény
nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk, Jézus Krisztusban.

V É G E

ALAPCSOMAG “KEZDÕ” KERESZTÉNYEKNEK
Ha úgy találod, hogy ezek a tanítások felkeltették
a szellemi étvágyadat, bátorítunk a továbbhaladásra,
hittel és imádsággal támogatunk a szellemi növekedésben.
Főként pedig összeállítottunk Jim Sanders tanításaiból
és az általunk kiadott tanítókönyvekből egy
“alapcsomagot”, amely alkalmas a Biblia-ismereted kiszélesítésére
és elmélyítésére. Az Úr Jézus áldásával ajánljuk figyelmedbe.
Megrendelhető egyházunk titkárságán egyben és részletekben is:
 Telefonon és faxon  +36 (1) 212 8232

 Postacímünkön  1461 Budapest, Pf. 174.
“könyvrendelés” jeligével

 E-mailen  konyvek@krisztusszeretete-egyhaz.hu

A CSOMAG TARTALMA:

A) TAníTókAzeTTák

 Üdvösség (2–3.)
 Kegyelem hit által
 Gyógyulás (1–8.)

B) TAníTókönyvek

JIM SANDERS
 Akinek sebeivel gyógyultatok meg
 Hited megtartott téged
 Az Evangélium dióhéjban
 Isten törvénye szeretet (1–5.)
 Alapvetõ tanítások a Bibliából
 Klasszikus hit (1–7.)
 Imádságok a Biblia alapján I–II.
 Megvallásaink (1–6.)
K. E. HAGIN
 Jézus neve (1–6.)
 Mi a hit
 Hatalom Jézusban (1–4.)
 A hívõk hatalma
 Ima (1–4.)
 Szeretet: az út a gyõzelemhez
 Imádság (1–5.)
 A Szent Szellem bennetek (1–4.)  Gyõzedelmes gyülekezet
E. W. KENYON
 Szellem, lélek, test (1–4.)
 A Biblia megértése (1–8.)
 A vérszövetség

A károliBibliában — a
magyar nyelvnek
ebben a csodálatos
műemlékében —
számos nehezen
olvasható, nehezen
érthető részt
találunk, sőt,
félreértéseket is.
A “nehézségek”
nagyrészt a korabeli
magyar nyelv állapotából erednek (bizonyos fogalmakra
nem volt szavunk,
hiszen a Bibliát
eladdig vagy az eredeti héber és görög
nyelven, de főként
a szintén kortárs,
az eredeti szövegekkel szinte egykorú

j BibliakiadÆs, a jav tott sz vegß
KÆroli Biblia 3. kiadÆsa kaphat
!
szere, mivel főleg filológiai szemponlatin fordításokban olvasták). Például
tokra épül, nem mindig igazítja el
a szellem-lélek-test igei hármasságát a
az
olvasóját a szellemi összefüggések
károli-fordítás ezért nem tudta tagolni.
keresésében. A szükséges helyeken
A héber ‘ruah’ (szellem) és ‘nefes’
ezért
felcseréltük ezeket a lényegi meg(lélek), a görög ‘pneuma’ (szellem)
értést
valóban segítő utalásokkal, hogy:
és ‘pszükhé’ (lélek) egyaránt ‘lélek’-ként
“az
Ige az Igét magyarázza.”
szerepel benne (szemben minden európai nyelvvel, amelyek szigorúan megküIlyenformán igyekeztünk “megjoblönböztetik e két fogalmat). nem túlzás bítani” tehát, amint erre maga károli
azt állítani, hogy e fogalmak tisztázása
Gáspár is bíztat bennünket a saját
nélkül a megváltás lényegében nem
kiadásához írt ajánlásában. Munkánkkal
érthető. ezért ezeket minden egyes
úgy szándékoztunk segíteni
helyén a Szentírásnak megkülönaz olvasónak, hogy lehetőleg ne sértsük
böztettük az eredetinek megfelelően.
meg az eredeti magyar szöveg kétségen
ezeken kívül a károli-Biblia utalásrendkívüli ihletettségét és szépségét.

A K RISZTUS S ZERETETE E GYHÁZ gondozásában megjelent kiadványok
SZENT BIBLIA
 (kis méretben)
 (nagy méretben, kék és bordó kötésben)
JIM SANDERS
 Imádságok a Biblia alapján 1.
 Imádságok a Biblia alapján 1. ROMÁN NYELVEN (Rugaciuni pe baza Bibliei 1.)
 Imádságok a Biblia alapján 1. SZLOVÁK NYELVEN (Modlitby na zaklade Biblie 1.)
 Imádságok a Biblia alapján 2.
 Imádságok a Biblia alapján 2. ROMÁN NYELVEN (Rugaciuni pe baza Bibliei 2.)
 Evangélium dióhéjban NÉMET NYELVEN (Das Evangelium in Kürze)
 Alapvetõ tanítások a Bibliából [megújított]
 Hited megtartott téged [megújított]
 Ímé, eljövök hamar (Jelenések 1.) [megújított]
 Én vagyok az Alfa és Omega (Jelenések 2.)
 Akinek sebeivel gyógyultatok meg
 Akinek sebeivel gyógyultatok meg NÉMET NYELVEN (Durch Seine Wunden seid Ihr geheilt)
KENNETH E. HAGIN
 Mi a hit? (What Faith is)
 El Shaddai (El Shaddai: God, who is More than Enough)
 A hívõk hatalma (The Believer’s Authority)
 A nõkérdés (The Women Question)
 Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról
(Seven Things you should know about Divine Healing)
 Megértés arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát
(Understanding how to Fight the Good Fight of Faith)
 Hiszek a látomásokban (I Believe in Visions)
 Gyõzedelmes gyülekezet (The Triumphant Church)
 Szeretet, az út a gyõzelemhez (Love: The Way to Victory)
 Hitünk tápláléka — Napi adagokban (Faith Food Devotions)
1. Tavasz (for Spring) 2. Nyár (for Summer) 3. Õsz (for Autumn) 4. Tél (for Winter)
E. W. KENYON
 A vérszövetség (The Blood Covenant)
 Jézus csodálatos neve (Wonderful Name of Jesus)
 Az új teremtés valósága (New Creation Realities)
 Mi történt a kereszttõl a trónig? (What happened: From the Cross to the Throne)

 KÖNYVRENDELÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS AZ AKTUÁLIS ÁRAKRÓL: Telefonon és faxon
 +36 (1) 212 8232  Postacímünkön  1461 Budapest, Pf. 174. “könyvrendelés” jeligével
 E-mailen  konyvek@krisztusszeretete-egyhaz.hu


Kiadja
a KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ
 +36 (1) 283 8722
 1461 Budapest, Postafiók 174.
 krisztus@krisztusszeretete-egyhaz.hu
 http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu
FELELÕS KIADÓ
Sandersné dr. Kovács Erzsébet

