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ELŐSZÓ 
 
Az ebben a kiadványban szereplő bibliai üzenet a Krisztus 

Szeretete Egyház alapelveit tükrözik. Mivel vallástól független, 
ezért bárki tanulmányozhatja az ebben rejlő igazságokat. 

A Biblia nem egy vallásos könyv, hanem egy szellemi mű, 
amely Isten ihletésére született. A Szentháromság harmadik 
személye, az eredeti szövegben a Szent Szellem (egyes magyar 
fordításokban Szentlélek) ihletésére írták le Isten szent embe-
rei. Tehát úgy is tekinthetjük, hogy a Szentírás Isten Szelleme 
által kódolt szöveg, amit egy földi halandó nem is érthet meg. 

Ha viszont befogadod a bensődbe a Biblia Szerzőjét, akkor 
az Írások értelmezéséhez megszerezheted a dekódolót, ami már 
érthetővé teszi a szellemi mondanivalót. Ehhez mindössze egy 
tudatos döntést kell hoznod, majd behívnod a szívedbe első-
ként Jézust, utána a Szent Szellemet.  

Ettől kezdve a Biblia fokozatosan megnyílik a számodra. 
Mivel az Újszövetségben élünk, ezért ezt a részt célszerű hang-
súlyozottabban tanulmányoznod. Az újjászületéssel kezdődik 
Isten országának felfedezése, épp úgy, ahogy a földi csecsemő 
is beletanul a földi élet dolgaiba. 

 
MOTTÓ 

 
Isten nélkül lehet élni, de nem érdemes! 
Isten jó, Isten szeret és egy jó terve van veled! 
 „… fogságba megy népem, mivelhogy [biblia] ismeret nélkül 

való…” — Ésaiás 5,13   
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány [igei ismeret] 

nélkül való...” — Hóseás 4,6   
„És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és kö-

zönséges között, és a tisztátalan és tiszta között való különb-
séget ismertessék meg velük.” — Ezékiel 44,23   

„És megismeritek az igazságot, és az igazság [a bibliai igaz-
ság megismerése] szabaddá tesz titeket.” — János 8,32   

Jézus szavai az Atyához: „Szenteld meg őket a te igazságod-
dal: A te Igéd igazság.” — János 17,17 
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IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT 
 

Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Ha valaki 
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Ján. 
3,3.) Ezek Jézus szavai. Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia 
tanítja:  

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szí-
vedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üd-
vözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,9–10.)  

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarta-
tik. (Róm. 10,13.)  

Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is 
vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. (Mát. 10,32.)  

Ahhoz, hogy újjászülethess és ezáltal üdvösséget nyerhess, 
először egy tudatos döntést kell hoznod, majd megvallást kell 
tenned a Jézusba vetett hitedről. A Biblia két feltételt említ: 
hinni a szívedben és azt kimondani a száddal. Erről szól az 
alábbi imádság, amit hangosan és hittel mondj el! 

Azáltal válsz kereszténnyé, hogy befogadod Jézust a szíved-
be. Miután te újjászülettél, ezt a nagyon fontos imát hittel 
mondasd el a szeretteiddel, hozzátartozóiddal, rokonaiddal, 
ismerőseiddel is, és mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztus-
ban, hogy nekik is örök életük legyen! 

 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jé-

zus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én meg-
igazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! Kér-
lek, Jézus, legyél az én Megváltóm! Kérlek, Jézus, le-
gyél az én Gyógyítóm! Jézus, Úrrá teszlek az életem 
felett! Jézus, Te vagy az én Uram és Megváltóm. Jézus, 
Te vagy az én Gyógyítóm. Meg vagyok váltva. Újjászü-
lettem Krisztusban. Az Ő szent vére örökre megtisztí-
tott minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje 
igazság. Köszönöm Neked, drága Jézusom. Ámen.  
 



 5 

IMA A SZENT SZELLEM  
KERESZTSÉGÉRT 

 
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó aján-

dékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok 
Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik. (Luk. 11,13.)  

Ahogy a szülő szeretné elhalmozni ajándékokkal a gyerme-
két, Isten is örömmel adja ajándékba a Szent Szellemét (ma-
gyar fordítások többségében Szentlélek) mindazoknak, akik 
tőle kérik. Itt csak egy feltétel szerepel, az pedig a kérés. Az új-
jászületés után, következő lépésként kérheted Istentől a Szent 
Szellemet, a Szentháromság harmadik személyét. Ezt az imád-
ságot is hittel mondd el: 

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, ha Jézus 
nevében kérem Tőled a Szent Szellemet, Te örömmel 
odaadod Őt.   

Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jé-
zus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be 
a szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a Szent 
Szellemmel! Köszönöm, mennyei Atyám, hogy min-
den imámat meghallgatod és megválaszolod.  

Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a 
Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, tel-
jes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként 
nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, 
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drá-
ga mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szel-
lem örökké bennem és velem marad, és elvezet min-
den igazságra. (Csel. 2,1–4.) Ámen.  

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarat-
tal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mint-
egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, 
ahol ülnek vala. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg e-
lőttük, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyá-
jan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, a-
mint a Szellem adta nékik szólniuk. (Csel. 2,1–4.)  
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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 men-
tek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándé-
ka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasz-
talják az Istent. (Csel. 10,44–46.)  

 

Isten Szelleme az első pünkösdkor áradt ki a földre, Ő jelen-
leg Isten képviselője ezen a bolygón. A Biblia két olyan terüle-
tet említ az újszövetségben, amelyeket a Szent Szellem működ-
tet: ez a kilenc szellemi ajándék és a nyelveken szólás. 

Az 1Korintusi levél 12. fejezet 8–10. verseiben vannak felso-
rolva a szellemi ajándékok. Ezek három csoportba sorolhatók: 

Kinyilatkoztatás ajándékai – közlések Isten elméjéből: böl-
csesség szava, ismeret szava, szellemek megkülönböztetése. 

Erőajándékok – Isten természetfeletti erejét mutatják be: 
hit ajándéka, csodatevő erők munkái, gyógyítások ajándékai. 

Ihletettségi ajándékok – kimondják Isten üzenetét: prófé-
cia ajándéka, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata. 

A felsorolt ajándékok az újjászületett és Szent Szellemmel 
beteljesedett hívőkön keresztül bármikor megnyilvánulhatnak 
az Ő akarata szerint. 

Az 1Korinthusi levél 14. fejezete részletesen ír a nyelveken 
szólással kapcsolatban. A nyelveken szólás csak az első pünkösd 
óta működik azoknál, akik újjászülettek és betöltekeztek Szent 
Szellemmel. Ez egyben a Szent Szellem keresztség első jele.  

Az imádságnak két csoportja ismeretes. Az egyik az anya-
nyelvünkön mondott ima, ami az értelmünkből származik, és 
Jézus közbenjárásával jut el Istenhez. A másik a nyelveken szó-
lás, amely a bensőnkből, a szellemünkből fakad, ezért az értel-
münk nem érti. Ez nem valamilyen ismert (angol, német, stb.) 
nyelvet jelent, hanem ezek a szellemünkből jövő szótagok. 
Amikor nyelveken imádkozunk, az közvetlenül az Atyaisten elé 
kerül. Mivel ez egy angyali nyelv, az ördög nem érti, ezért 
igyekszik ettől az imafajtától meglopni a híveket. Istennel a 
legszorosabb kapcsolatot a nyelvek imájával lehet elérni, ezért 
használd rendszeresen.  
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KI AZ EMBER? 
1. Az ember felépítése 

 
Isten hasonmása 

Ki Isten? Isten egy szellemi lény, ami azt jelenti, hogy a fizi-
kai érzékszerveinkkel nem léphetünk vele kapcsolatba, vagyis 
nem láthatjuk, és nem érinthetjük meg Őt. 

János 4,24.  
24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, 

hogy szellemben és igazságban imádják.  
Ki az ember? Az ember Isten teremtménye. Az ember egy 

örök szellem, mivel Isten hasonmása. 
1Mózes 1,27/a. 
27/a. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, 

Isten képére teremté őt… 
Mivel Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára te-

remtette, ezért az ember is örök szellemi lény. Szükséges tud-
nunk, hogy az ember hármas felépítésű szellemi lény: szellem, 
lélek és test. 
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Az ember teste és a lelke között egyszerű különbséget tenni, 
mert a testünket látjuk. Viszont a szellemünk és a lelkünk kö-
zött már nehezebb különbséget tenni, mert a szellemünk és a 
lelkünk két különböző dolog, ami azonban nem látható. Van-
nak, akik úgy tudják, hogy az ember szelleme és a lelke ugyan-
az. Nehezíti a helyzetet az, hogy a magyar bibliafordítások 
többségében a lélek szó szerepel a szellem szó helyett. Emiatt 
sokan még saját magukat sem ismerik. A Biblia sehol nem állít-
ja azt, hogy a szellem és a lélek ugyanaz lenne, mert az Írás 
megkülönbözteti a kettőt. Egyedül Isten Igéje képes arra, hogy 
szétválassza az ember szellemét, lelkét és a testét.  

Nagyban fogja segíteni a megértésünket az, amikor már kü-
lönbséget tudunk tenni a szellemünk és a lelkünk között. Ha 
ezt megértjük Isten Igéjéből, akkor tisztán fogjuk látni az em-
ber hármas felépítését. A szellem és a lélek szétválasztására 
nézzünk két igei bizonyítékot.  

1Thessalonika 5,23. 
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg ti-

teket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, 
lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a 
mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.  

Ez az igevers is világosan leírja, hogy az ember igazi valója a 
szelleme, van lelke és testben él. 

Zsidó 4,12. Katolikus fordítás 
12. Isten szava ugyanis eleven, átható és élesebb 

minden kétélű kardnál. Behatol, s szétválaszt lelket 
meg szellemet, ízet és velőt (testet). Ítél a szív gondola-
tairól és érzületéről (szándékairól). 

Ez az igevers is egyértelműen szétválasztja a három terüle-
tet. A tisztánlátás érdekében nagyon fontos ezeket megkülön-
böztetni.  
 

Hármas felosztás 
Nagy segítségedre lesz a szellemi növekedésben az, ha kü-

lönbséget tudsz tenni a szellemed és a lelked között. Sok em-
ber, sőt még egyes prédikátorok is azt hiszik, hogy a szellem és 
a lélek ugyanaz. De ez nem így van! 
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1.) Az ember szelleme  
Az ember igazi valója a szelleme. Az első ember, Ádám, a 

szellemét akkor kapta, amikor Isten belelehelte az élet leheletét 
(emberi szellemet) a földből megformált testbe. (1Móz. 2,7) 
Minden ember Istentől kapja a szellemét, mégpedig a fogantatás 
pillanatában. A legfőbb bizonyíték erre a Jakab 2,26 igevers: „a 
test halott [élettelen] szellem nélkül”. Az ember egy beszélő szel-
lem. Az ember szelleme a szellemi világgal tart kapcsolatot, 
amely kétirányú. A szellemi világban megtalálható mind a jó 
(Isten), mind a gonosz (ördög). Az ember szelleme teljes meg-
váltást kap az újjászületés pillanatában.  

2.) Az ember lelke 
A lélek területén található az elme, ahol a gondolatunk, ér-

telmünk, akaratunk és az érzelmeink működnek. Mindezek az 
agyunkon keresztül nyilvánulnak meg. A lélek fontos szerepet 
tölt be, mert ez kapcsolja össze az ember szellemét és testét. A 
lélek az újjászületéskor nem kap megváltást. A lelkünk megvál-
tása a mi feladatunk. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy Isten Igéjével 
megújítjuk a gondolkodásunkat, ami egy folyamat. Így az Ige 
Jézuséhoz hasonlóvá formálja át a gondolkodásunkat. 

3.) Az ember teste 
Az ember teste az anyaméhben formálódik ki, és a megszü-

letésekor látja meg a napvilágot. Az ember teste a fizikai világ-
gal áll kapcsolatban az öt fizikai érzékszervén keresztül, ame-
lyek: a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. A testünk sem 
kap megváltást az újjászületéskor. A testünk megváltására ígé-
retünk van, amit a megdicsőült test felöltésekor fogunk elnyer-
ni. Ez az elragadtatáskor fog megtörténni, a gyülekezeti kor-
szak végén. 

 
Fogalmak jelentése 

Jézus a kereszthalálával és feltámadásával megváltást ho-
zott az emberiség számára, amellyel lehetőséget biztosított az 
újjászületésre, az üdvösségre és a megigazulásra. A szellemi 
újjászületés közvetve hatással van az ember hármas lényére. Az 
újjászületés és a Szent Szellem keresztség is egy szellemi meg-
tapasztalás, amely kihat a fizikai és értelmi területre is. Nézzük 
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meg, hogy mit jelent az üdvösség, az újjászületés és a megiga-
zulás fogalma. 

a.) A szellemi újjászületés fogalma  
Amikor Jézust tudatosan fogadod be a bensődbe, akkor Is-

ten újjáteremti a szellemedet. Ekkor a mennyei örök élet és az 
isteni természet részesévé válsz. (Gal. 5,22) Ezzel egyidejűleg a 
Szent Szellem elkezdi átformálni a régi természetedet.  

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; 

a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  
b.) Az üdvösség fogalma 
Az üdvösség a szellemi újjászületéssel nyerhető el. Az üd-

vösség a sátán (ördög) kötelékeiből való kiszabadulást jelenti. 
Az ördögtől származó kötelékek például: a betegség, szegény-
ség, katasztrófák, függőség, az elme elnyomása.  

Apostolok cselekedetei 16,30–31. 
30. És kihozván őket [a tömlöctartó], monda: mit kell 

nekem cselekednem, hogy üdvözüljek?  
31. Azok pedig mondának: Higgy az Úr Jézus Krisz-

tusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!  
A görögben az üdvösség (szódzó) szó igen széles jelentés-

tartalommal bír. Jelenti többek között a megváltást, a megsza-
badítást, a megőrzést, a teljességet, a gyógyulást, a gyarapítást 
és a megóvást minden rossztól.  

c.) A megigazulás fogalma  
Egyedül Jézus vére tud igazzá, elfogadottá tenni Isten előtt. 

Ha elfogadod Jézus megváltó munkáját, akkor Jézus kiontott 
szent vére megtisztít, ezáltal Isten szemében bűntelenné, azaz 
igazzá válsz. De ettől még felelősséggel tartozol a földön a tette-
idért, ezért nem tehetsz meg akármit.   

Róma 3,24–25. 
24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisz-

tus Jézusban való váltság által,  
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul 

az Ő vérében, hit által, hogy megmutassa az Ő igazsá-
gát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben 
elkövetett bűnöket. 
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Isten elfogad! 
Tudod, hogyan érez irántad Isten, és mit mond rólad az Ige? 

Tudnod kell, hogy Isten végtelen szeretettel szeret téged is.  
Jeremiás 31,3. 
3. Messzünnen is megjelent nékem az Úr. Mert 

örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesz-
tettem reád az én irgalmasságomat. 

Azt tudtad, hogy Isten szemében te drága és értékes vagy? 
Ésaiás 43,4. 
4. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses 

vagy, és én szeretlek, embereket adok helyetted, és né-
peket a te életedért.  

Azt mondja neked Isten, hogy drága és értékes vagy a szá-
mára. Az ördög viszont mit állít rólad? Te semmire sem vagy 
jó, értéktelen vagy. Ez hazugság! Akik az ördög hazugságának 
hisznek, azok könnyen lelki válságba kerülhetnek. Számukra a 
megoldás az Igében rejlik, ahol Isten azt mondja, hogy szeret 
téged, drága és értékes vagy az Ő számára! Feltétel nélkül el-
fogad téged!  

  
Átutazók vagyunk 

Zsoltárok 119,19/a. 
19/a. Jövevény [átutazó] vagyok e földön... 
Ha megértjük az emberi élet korlátlan voltát, akkor rá fo-

gunk döbbenni arra, hogy a földön csak átutazók vagyunk. 
(Zsid. 11,13/b) Mit is jelent ez? Azt, hogy az ember szelleme a 
mennyből leszületik a földre, bizonyos ideig itt él testben, majd 
ismét visszatér a szellemi világba. Ez sokakat foglalkoztat.  

Vannak, akik tévesen úgy gondolják, hogy folyamatosan re-
inkarnálódunk, de a Biblia kétséget kizáróan fogalmaz: „elvég-
zett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak”. (Zsid. 
9,27) Az „egyszer” szó a görög nyelvben számnévként használa-
tos, ami azt jelenti, hogy csak egy alkalommal történik meg az 
elhalálozás. Egyébként az Írások sehol nem támasztják alá a 
reinkarnációs körforgást.  

Sokan nem tudják, hogyan kerülhetik el a pokol gyötrelme-
it. De hála Istennek, egyre többen megnyitják a szívüket, és 
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hisznek a feltámadásban és az azt követő mennybéli örök élet-
ben. Nekik élő reménységük van Krisztusban, és megértésük 
arról, hogy a földi tartózkodásunk csak ideiglenes. Mindez csak 
az Igével megújított elmével, isteni gondolatminták elsajátítá-
sával válik érthetővé és elfogadhatóvá. (Róm. 12,2)  

Az isteni teremtés és az evolúciós elmélet ellentéte jó ideje 
megosztja az emberiséget. Az egyedfejlődés egy olyan elképze-
lésen alapul, amely nélkülöz minden konkrét bizonyítékot. 
Érthetetlen, hogy mégis ez tananyagként szerepel. A Biblia fél-
reérthetetlenül tanítja, hogy a világ, az élőlények – s köztük az 
ember is – Isten alkotása! Hogy az ember a születése előtt, majd 
elmúlása után miként tud létezni egy másik dimenzióban, azt az 
ember hármas felépítése teszi világossá. Az ember igazi valója a 
szelleme, van lelke és testben él. (1Thess. 5,23)  

Az örökkévalóságot tekintve a testünkben csak egy röpke 
ideig élünk. Amikor az alkalmatlanná válik arra, hogy abban 
lakjunk, a szellemünk és a lelkünk átlép egy másik világba, s ott 
folytatja örökké tartó létét. Tehát meg kell értenünk, hogy az 
élet nem ér véget a ravatalnál. 
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KI AZ EMBER? 
2. Az ember szelleme 

 
Megszakadt közösség 

Isten arra teremtette az embert, hogy szellemi közösségben 
éljen vele. Kezdetben az Édenkertben az ember szellemi közös-
ségben volt Istennel, ami Ádám bűnbeesésekor megszakadt, 
ezáltal az ember a szellemi halál állapotába került. Ezért élet-
bevágóan fontos az ember szellemének újjászületnie, mert ez-
által állítható vissza a szellemi közösség az Atyával. 

Az üdvösséget csak úgy nyerheted el, ha befogadod Jézust a 
szívedbe, amivel elismered a kereszten bevégzett megváltó 
munkáját. Ahhoz, hogy a háromszoros megváltás (betegség, 
szegénység, szellemi halál alóli megváltás) valóságot ölthessen 
az életedben, Jézus nevére meg kell keresztelkedned. (A ke-
resztségek fajtáit lásd a Mellékletben az 57. oldalon.) 

Apostolok cselekedetei 2,38. 
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és ke-

resztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak 
nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent 
Szellem ajándékát. 

Apostolok cselekedetei 2,38. Káldi Neovulgáta  
38. Péter azt felelte nekik: Tartsatok bűnbánatot, 

és mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus 
nevében bűneitek bocsánatára; akkor megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát. 

  
Beleszületni Isten családjába 

Nem az a meghatározó, hogy melyik keresztény gyülekezet-
be tartozol, hanem az, hogy melyik szellemi családba. Két nagy 
szellemi család létezik: Isten királysága és az ördög birodalma. 
Rajtad múlik az, hogy a kettő közül melyiket választod. Az 
ember szelleme soha nem semmisül meg. De nem mindegy, 
hogy az örök életet a mennyben tölti el, vagy az örök halálban a 
pokolban gyötődik a végtelenségig. A mennybe csak szellemi 
újjászületés által kerülhet be az ember! Semmijen más mód  
nincs erre. 



 14 

Filippi 3,20. 
20. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben 

van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; 
Kolosse 1,13. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmá-

ból, és általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába;  
Ez a két Ige azt mondja el nekünk, hogy Isten az újjászüle-

tés által kiragad bennünket az ördög hatalmából, és az Ő dicső-
séges királyságába emel át minket. Ezzel nyerjük el a mennyei 
állampolgárságot. Isten ígéreteihez és a Biblia megértéséhez a 
kulcs: a szellemi újjászületés és a Szent Szellemmel való betöl-
tekezés. A következő állítások Jézus szájából származnak:  

János 3,1–7.  
1. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve 

Nikodémus, a zsidók főembere:  
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, 

tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem 
teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten 
van vele.  

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mon-
dom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem lát-
hatja az Isten országát.  

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik 
az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának 
méhébe másodszor, és születhetik-é?   

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha 
valaki nem születik víztől [az örökkévaló Igétől – Bővített 
ford.] és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába.  

6. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől 
született, szellem az.   

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség 
néktek újonnan születnetek.  

A zsidók egyik vallási vezetője, Nikodémus, éjszaka lopako-
dott oda a kérdéseivel Jézushoz. Jézus a szellemi újjászületés-
ről kezdett el beszélni neki, ami a kereszténnyé válás kulcsa. 
Határozottan kijelentette, hogy ha valaki nem születik újjá a 
szellemében, az nem mehet be Isten országába. (Ján. 3,5) 
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Nikodémus fizikai síkon gondolkodott, amikor megkérdez-
te: születhetik-e az ember másodszor is az anyaméhből? (Ján. 
3,4) Nem tudta, hogy ő szellemi lény és azt sem, hogy szellemi-
leg halott. Jézus elmagyarázta, hogy az újjászületés alatt az 
ember szellemének az újjáteremtését kell érteni. Hogy az em-
ber fizikai halála után melyik hely lesz az örök otthona, az attól 
függ, hogy a saját döntése szerint újjászületett-e. A fizikai halál 
bekövetkezésekor az ember szelleme és a lelke együtt lép ki a 
testből, és az örök otthonába költözik, ami a választása alapján 
lehet a menny vagy a pokol. 
 

Jézus az út! 
Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust, Ő ezt mondta 

magáról: Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához 
csakis rajtam keresztül lehet eljutni. (Ján. 14,6) 

Apostolok cselekedetei 4,12. 
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is 

adatott emberek között az ég alatt más név, mely által 
kellene nékünk megtartatnunk.  

A szellemi újjászületést nem tudja megadni sem a gyüleke-
zeti tagság, sem a vízkeresztség, sem a hagyományokhoz való 
ragaszkodás, sem bármi más. Újjászületni kizárólag Jézus be-
fogadásával lehet! Az újjászületés gyümölcse: az üdvösség és a 
megigazulás. A Biblia áldásainak átvételéhez mindezekre szük-
ség van. A következő vers nem a vízkeresztségről, hanem az 
újjászületésről szól.  

Márk 16,16.  
16. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pe-

dig nem hisz, elkárhozik.  
Annak ellenére, hogy Nikodémus egy vallási főember volt, 

Jézus mégis azt mondta neki, hogy újjá kell születnie a szelle-
mében ahhoz, hogy a mennybe kerülhessen. (Ján. 3,7) 

Az újjászületés nem fokozatosan megy végbe, hanem egy 
pillanat műve. Csak a belső emberünk születik újjá, a lelkünk 
és a külső emberünk változatlan marad. Az üdvösség Isten in-
gyen ajándéka, amelyet az elveszett ember abban a pillanatban 
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kap meg, amikor a szájával megvallja a Krisztusba vetett hitét 
és élete Urává teszi Őt. 

Róma 10,9–10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, 

és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a 
halálból, üdvözülsz.  

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal 
teszünk pedig vallást az üdvösségre. 

Nagyon fontos, hogy a földi életünk során fogadjuk be Jé-
zust a szívünkbe, mert csak ezen a módon nyerhetjük el az örök 
életet. Ugyanis egy elhunyt ember – száj és hangképző szervek 
nélkül – már nem tudja megvallani Jézust élete Urának, ezért 
nem tudja beteljesíteni a Róma 10,9–10 két feltételét: hinni és 
kimondani a Jézusba vetett hitét. 
 

Egy igaz történet 
Jézus azért jött, hogy megszabadítson bennünket a szellemi 

halál állapotából, hogy ezáltal bővölködni tudjunk az isteni faj-
ta életben. (Ján. 10,10) Amikor valaki tudatosan nem fogadja 
be Jézust, vagy szándékosan megtagadja Őt, akkor a halála 
után ő a pokol gyötrelmeiben fog részesülni, amelyből soha 
nem szabadulhat ki. A következő igesorban a gazdag és a kol-
dus halála utáni valós története tárul elénk. 

Lukács 16,19–31. Egyszerű fordítás 
19. Jézus ezt mondta: Volt egyszer egy gazdag em-

ber, aki mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat 
viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. 

A gazdag nem Istenben bízott, hanem a saját vagyonában. 
20. A háza kapujában egy sebekkel borított szegény 

koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak. 
21. Arra vágyott, hogy legalább a gazdag asztaláról 

lehulló maradékokkal jóllakhasson, de csak a kutyák 
jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták. 

22. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok 
oda vitték, ahol most [Jézus idejében] Ábrahám él.  

Az ószövetségben az Istenben hívők számára Ábrahám ke-
bele egy várakozó hely volt Jézus mennybemeneteléig. Jézus 
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feltámadását követően viszont mindazok szelleme a mennybe 
kerül, akik Jézussal a szívükben hunynak el. (Róm. 8,29) 

23. A gazdag is meghalt, és eltemették, de ő a halot-
tak országába [pokolba] került. Egyszer, amikor gyöt-
relmei között felnézett, meglátta a távolban Ábrahá-
mot, mellette pedig Lázárt. 

Félreértés ne essék, a gazdag nem a vagyona miatt került a 
pokolba, hanem azért, mert Isten nélkül élte a napjait. A kol-
dus pedig nem a szegénysége miatt került Ábrahám kebelébe, 
hanem azért, mert ő Istennek tetsző módon élt.   

24. Ekkor [a gazdag] felkiáltott: Atyám, Ábrahám, 
könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy a vízbe 
mártott ujjával lehűtse a nyelvemet, mert borzasztóan 
éget ez a tűz! 

A gondolkodás a lélek területén működik, nem pedig az 
agyban. Az agyon keresztül csak megnyilvánulnak a gondola-
tok. A halál pillanatában a szellem és a lélek együtt lép ki a 
testből, ezért a testen kívül is képes érezni és gondolkodni. A 
gazdag érezte a lángok okozta kínokat, és az emlékezete is mű-
ködött, távol a testétől. Megismétlem tehát, hogy a gondolko-
dás helye a lélek területén működő elmében van, nem pedig az 
agyban. Ez bizonyítja azt, hogy a gazdag ember távol az élette-
len testétől (agyától) is képes volt gondolkodni és érezni. 

25. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, emlékezz csak! 
Amíg a földön éltél, részed volt minden földi jóban. 
Lázárnak akkor csak a nélkülözés, meg a szenvedés 
jutott. Most neki a vigasztalás, neked pedig a szenve-
dés a részed. 

26. Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárha-
tatlan szakadék van. Innen senki sem mehet át hozzá-
tok, és tőletek sem jöhet át senki. 

A szellemi birodalomban csak két hely létezik, a menny és a 
pokol, a kettő között pedig nincs átjárási lehetőség. Tehát aki 
üdvösség nélkül halt meg, azt nem lehet már átimádkozni a po-
kolból a mennybe.  

27. Ekkor a gazdag így kérte: Atyám, akkor legalább 
küldd el Lázárt az apám házához!  
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28. Figyelmeztesse az öt testvéremet, nehogy ők is 
ide kerüljenek, a gyötrődés helyére! 

A gazdag már a testén kívül volt, de ennek ellenére tudott 
gondolkodni, és a szeretteit akarta figyelmeztetni a pokol ve-
szélyére. Ez azt jelenti, hogy teljesen a tudatánál volt, annak 
ellenére, hogy már testen kívüli állapotban volt.  

29. De Ábrahám így válaszolt: Nekik ott van Mózes 
Törvénye és a próféták írásai, hallgassanak rájuk! 

30. De a gazdag tovább vitatkozott: Nem úgy van, 
Atyám! Ha valaki a halottak közül megy vissza hozzá-
juk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket.  

31. Ábrahám így válaszolt: Ha Mózesre és a prófé-
tákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, 
ha valaki feltámad a halottak közül.  

Ezek az Igék bizonyítják azt, hogy az elhunytak szellemei 
nem térhetnek vissza a földre. Ha mégis találkozunk olyan ok-
kultista emberrel (pl.: jós, spiritiszta, halottlátó), aki azt állítja, 
hogy találkozik és kommunikál elhunyt emberek szellemeivel, 
az a megtévesztés szellemének nyitotta meg magát. Ilyen eset-
ben egy gonosz szellem az elhunyt személynek adja ki magát.  

 
Rendszerváltás 

A szellemi halál az ördög természete, ami Ádám bűnbeesé-
sekor került az emberbe, egyben az emberiség bukását okozva. 
Isten munkája minden korban arra irányult, hogy megsemmi-
sítse ezt az ördögi természetet. Ezért jött el Jézus a földre.  

Amikor Isten figyelmeztette Ádámot, hogy ne egyen a tiltott 
fa gyümölcséből, akkor nem a fizikai halálra, hanem a szellemi 
halálra utalt. Ha az ember nem halt volna meg szellemileg, ak-
kor a fizikai halála sem következett volna be. Ádám kezdetben 
közösségben volt Istennel, Ő volt a szellemi atyja, de a bűn-
beesés pillanatában elkülönült Istentől és szellemi halottá vált, 
ami a mai nap is kihat minden világra jött emberre. Ádám a 
bukáskor átadta az Istentől kapott hatalmát az ördögnek, ezál-
tal az ördöggel került közösségbe, az ő mostohagyermekévé 
vált, így a mostohaatyja természetéből részesült. Az ördög ter-
mészete ilyen: 
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János 8,44.  
44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok 

kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt 
kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert 
nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjá-
ból szól; mert hazug és hazugság atyja.  

A bűn szellemi eredetű, ami az ördögtől ered. A bűn két faj-
tája: az eredendő bűn és a rossz cselekedeteinkből származó 
bűn. A rossz cselekedetből származó bűn az, ami nem a szere-
tet vonalában történik. Az eredendő bűn azt jelenti, hogy az 
első emberpár az Édenkertben szellemi halottá vált, amikor 
evett a tiltott fa gyümölcséből. Megszegték Isten parancsát, 
ezzel szellemileg elkülönültek a Teremtőjüktől.  

Az Édenkertben történt bűnbeesés egy szellemi történés 
volt, ezért azt fizikai cselekedettel nem lehet helyrehozni. Van-
nak, akik téves tanítás alapján úgy hiszik, hogy az ember jó cse-
lekedetek által az élete végén a mennybe kerülhet. De ez így 
téves! Az ember szellemileg bukott állapota világítja meg azt, 
hogy miért kell újjászületnie, s miért nem üdvözülhet jó csele-
kedetek által. Az üdvösséget ugyanis nem jó cselekedetekből, 
hanem hit által kapjuk, kegyelemi ajándékként. Ez fordítva is 
igaz, ugyanis helytelen cselekedetek által nem lehet elveszíteni 
az üdvösséget. 

Efézus 2,8–9. Egyszerű fordítás 
8. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy 

a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érde-
metek, hanem Isten ajándéka! 

9. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne 
dicsekedhessen. Az üdvösséget nem cselekedetekből 
kaptuk, hanem hit által, kegyelemből, ajándékként 
kaptuk.  

Ha az elveszett ember nem az ördög mostohagyermeke len-
ne, akkor elegendő lenne a helyes viselkedése. Egy szellemi 
problémát (pl. bűnt) csak szellemi módon (újjászületéssel) le-
het helyrehozni, fizikai módon (jó cselekedettel) ez nem lehet-
séges. Mivel az ördög mostohagyermeke nincs újjászületve, hi-
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ába cselekszik jót, mert azzal nem tudja megváltoztatni a belső 
emberét, attól még továbbra is elveszett marad.  

János 5,24. 
24. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én 

beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsá-
tott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem 
általment a halálból az életre.  

Az ember elveszett állapotában nem léphet be a mennybe, 
mert Krisztus nélkül az ördög természete van a bensőjében, 
ami minden gonosz tulajdonságot magába foglal. Az elveszett 
embernek új életre van szüksége Istentől, mert szellemileg ha-
lott. Az újjászületéskor az ördög természete kicserélődik az em-
ber szellemében Isten természetére. Jézus a kereszten magára 
vette és elhordozta a bűneinket, a szellemi halál természetét.  

1János 3,5.  
5. És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy a mi 

bűneinket elvegye; és Őbenne nincs bűn.  
Mindannyian a szellemi halál állapotában voltunk, de Jézus 

a halálával és feltámadásával megelevenített, azaz élővé tett 
minket. Tehát az elveszetteknek nem kell mást tenniük, csak el 
kell fogadniuk azt, amit Jézus tett értük a kereszten. Az újjá-
születés pillanatában egyfajta „rendszerváltás” történik az em-
ber életében, mert a gonosz szellemi mostohaatya (ördög) le-
cserélődik egy szerető és jóságos mennyei Atyára. (Kol. 1,13) 

Efézus 2,1.  
1. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti 

vétkeitek és bűneitek miatt,  
Isten telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket, 

ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink mi-
att, Krisztussal együtt új életre keltett bennünket. Isten ke-
gyelme mentett meg minket! Mivel Jézus Krisztus tagjai va-
gyunk, így vele együtt feltámasztott a halálból, és Jézussal 
együtt hatalmi helyre – az Ő jobbjára – ültetett bennünket. Is-
ten így akarta megmutatni – még a jövendő korszakoknak is – 
kegyelmének határtalan gazdagságát irántunk, akik a Krisztus 
Jézushoz tartozunk. 
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KI AZ EMBER? 
3. Az ember lelke 

 
A lélek megváltása 

A lelkünkkel az értelem és érzelem világával vagyunk kap-
csolatban. A lélek területén található az elme a gondolatvilá-
gunkkal, ahol az akaratunk is működik. A gondolkodás a lélek 
területén található elmében van, ami az agyunkon keresztül 
nyilvánul meg olyan formában, hogy szólunk vagy cselekszünk. 

Az ember lelke kulcsfontosságú szerepet tölt be mindannyi-
unk életében. Egyrészt azért, mert a lélek kapcsolja össze az 
ember szellemét és testét, másrészt pedig a lélek területén na-
ponta hozunk döntéseket. Hogy testi keresztények leszünk 
vagy szellemben járunk, azt az dönti el, hogy a lélek melyik ol-
dalra áll. Ha a lélek a test mellé áll, akkor sajnos testi keresz-
tényként viselkedünk, de ha a szellemünk oldalára áll, akkor 
szellem szerint fogunk járni.  

A szellemi újjászületés során az ember lelke nem változik 
meg, mert nem kap megváltást. Emiatt az érzelme és a gondo-
latvilága is változatlan marad. Ezért a mi feladatunk az, hogy a 
lelkünk megváltásán munkálkodjunk. Ennek lépései: 

a.) A lélek megújítása 
Jakab apostol a levelében az újjászületett keresztényeknek 

arra irányította rá a figyelmét, hogy a lelküket még nem újítot-
ták meg. 

Jakab 1,21. 
21. Elvetvén azért minden undokságot és gonosz-

ságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott 
Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.  

Ez a vers azt mondja, hogy meg kell szabadulnunk a rossz 
és gonosz gondolatoktól, és a negatív beszédtől, amelyek kör-
beveszik az életünket, mert a világban sajnos sok helyütt ezt 
tapasztaljuk. Az elme megújítása nagy fontossággal bír. Az Igé-
ben a „megmenteni” szó azt jelenti, hogy megtartani, megvál-
tani, megszabadítani, megvédeni, meggyógyítani, megőrizni, 
éppé és teljessé tenni. Tehát a lelkünkre ilyen hatással van Is-
ten Igéje, ha befogadjuk. 
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Jakab 1,21. Más fordítás 
21. Alázzátok meg magatokat, és csak az Isten Igéjét 

fogadjátok el, amit a szívünkbe plántál el az Úr, mert 
csak annak van ereje arra, hogy megmentse a lelkete-
ket.  

Jakab apostol azt is írja ebben az igeversben, hogy csak Is-
ten Igéje rendelkezik azzal a képességgel és erővel, ami át tudja 
formálni és meg tudja újítani a lelkünket.  

b.) A lélek megváltása 
1Péter 1,23. 
23. Mint akik újonnan születtetek nem romlandó 

magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, 
amely él és megmarad örökké.  

Isten Igéje romolhatatlan mag, ami soha nem változik meg. 
(Jak. 1,17) A szívünkből az Igét akkor nem tudja semmi sem ki-
lopni, ha rendszeresen táplálkozunk vele. Az ember lelkének a 
megváltása az egész életére kiterjedő folyamat.  

Zsoltárok 23,3. 
3. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvé-

nyein vezet engem az Ő nevéért.  
A „megvidámítja” kifejezés a héber szövegben úgy van írva, 

hogy „helyreállítja a lelkemet”. Az Úr öröme a miénk, amely 
megvidámítja a lelkünket. Amikor elmélkedünk az Igén, akkor 
egy természetfeletti öröm tölti el bensőnket. A Zsoltárok 23-
ban olvasható héber „helyreállítja” szó, valamint a Róma 12,2-
ben a görög „megújul” szó hasonlót jelent.  

Róma 12,2. Békés-Dalos fordítás 
2. … Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem ala-

kuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy föl-
ismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi ked-
ves neki, és mi a tökéletes. 

Ebben az Igében benne van, hogy mi Istennek a jó és töké-
letes akarata a számunkra. Mit tegyünk, hogyan tegyük, ho-
gyan újítsuk meg az elménket? A „helyreállítani” szó azt jelenti, 
hogy visszanyerni, megmenteni, újjá építeni, megfordítani va-
laminek a menetét. A „megújítani” szó pedig azt jelenti, hogy 
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kijavítani, felújítani, vagy az újhoz hasonlóvá tenni valamit. 
Mindkét kifejezés a lelkünk megújításával kapcsolatos.  

Például egy régi antik bútort helyre lehet állítani, fel lehet 
újítani. Tehát helyre lehet állítani azt, ami láthatólag elhaszná-
lódott, de az a bútor a renoválás után is ugyanaz marad, csak 
fel lett újítva. Az ember lelke is hasonlóképpen lesz helyreállít-
va, amikor az elméjét megújítja, helyreállítja és újjáépíti. Ezt 
Isten Igéje végzi el, ha rendszeresen elmélkedünk rajta. Mert 
az Isten Igéje megújítja és megmenti a lelkeket. Az egész gyü-
lekezeti Testnek (Egyháznak) szüksége lenne erre, mert sok 
újjászületett hívő még nem újította meg az elméjét. Ha nem az 
Ige vonalán maradnak, akkor a hitük sem képes növekedni. 
(Róm. 10,17) Így az elméjük sem újul meg, és a gondolatmintá-
ik is a régiek maradnak.   

c.) Az Ige cselekvése 
Szükséges az Ige befogadására és annak megcselekvésére. 
Jakab 1,22. 
22. Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak 

hallgatói, megcsalván magatokat.  
Nemcsak hallgatni kell az Igét, hanem meg is kell cseleked-

ni. Ha ezeket mind megteszed: befogadod és megcselekszed, 
akkor ezáltal le tudod tenni a régi gondolkodásmódot. Az Ige 
megcselekedésekor Isten akaratát teljesítjük be, és ezáltal a 
legnagyobb védelem alá kerülünk.  

Az Ige megcselekedése azt jelenti, hogy tedd is azt, amit az 
Írás mond! Néhány példa következik erre. A Márk 16,15 verset 
úgy tudjuk megcselekedni, ha elmegyünk az Úr által mutatott 
helyre szolgálni és hirdetjük az Igét. A Lukács 17,4 verset úgy 
lehet megcselekedni, ha megbocsátasz akkor is, ha nem kér bo-
csánatot az, aki megbántott. A Zsidó 10,25 verset úgy lehet 
megcselekedni, hogy minden gyülekezeti alkalomra elmész. A 
Kolosse 3,8 verset úgy lehet megcselekedni, hogy csak építő 
szavakat szólunk, nem pedig trágár és romboló szavakat. Aki 
megtartóztatja magát a paráznaságtól, az cselekvője az 1Thes-
salonika 4,3 igeversnek. Az Ige rendszeres megvallásával pedig 
megcselekszed a Márk 11,23 verset. Isten Igéjének tehát enge-
delmeskednünk kell, ahogy meg van írva.  
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1Péter 1,22. Egyszerű fordítás 
22. Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel 

megtisztítottátok lelketeket. Most tehát éljetek kép-
mutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben! Isten 
szeretetével, tiszta szívvel, és teljes erőtökkel szeres-
sétek egymást! 

Amíg a földön élsz a fizikai testedben, a testi és érzéki ter-
mészet kívánságait, valamint a megváltatlan lelkedet felügyel-
ned kell, mert ez az a terület, ahol a sátán megpróbál beférkőz-
ni az életedbe. Csak az Igében növekedő szellemi ember képes 
uralma alatt tartani a lelkét (érzelmeit, indulatait) és a testét.   

 
Gondolatok forrása 

A Bibliának nagyon sok mondanivalója van az ember elmé-
jével kapcsolatban. Az elme egy nagyon fontos terület, amivel a 
legtöbbet kell foglalkoznunk, mert ott születnek meg a dönté-
seink, amelyek az életünk minden területére kihatnak. Az el-
mén keresztül folyik át minden gondolat. A gondolataink hor-
dozzák az érzelmeinket, az indulatainkat, az akaratunkat, és ez 
mindegyik kétirányú dolog. Pozitív és negatív is lehet. Mert 
például az indulatokban megtalálható a gyűlölet és a szeretet 
is. Tehát a jó és a rossz. Ugyanígy az érzelmeinkben is van, 
amikor rossz érzés fog el bennünket. De vannak jó érzéseink, 
amitől feldobódunk. Az akaratunk is egy nagyon fontos mérce, 
mert nekünk kell eldönteni, hogy mit tegyünk. Természetesen 
azt is mi döntjük el, hogy kinek engedelmeskedünk, Istennek 
vagy az ördögnek. Az ember elméjével kell tenni valamit ahhoz, 
hogy szilárdan meg tudjon állni az élet viharaiban. Az újjászü-
letésed után Isten azt kéri tőled elsőként, hogy újítsd meg az 
elmédet, a gondolkodásodat. Ez azért van, mert Isten pontosan 
tudja azt, hogy ha nem újítod meg az elmédet, akkor ugyanúgy 
világi módon fogsz gondolkodni, mint az újjászületésed előtt.  

Ha nem újítod meg az elmédet, akkor továbbra is úgy fogsz 
gondolkodni, mint a világ, és ez által könnyebben megnyitha-
tod magad az ördög támadásainak. Ezért mondja nekünk Isten, 
hogy csak az Igével megegyező dolgokon gondolkodjunk.  

Filippi 4,8. Egyszerű fordítás 
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8. Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondol-
kodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazsá-
gosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kivá-
lók és dicséretesek.  

Könnyű dolgunk van, mert Isten Igéje elmondja, hogy miről 
is gondolkodjunk. Ha békességben szeretnénk élni, akkor ne-
künk csak az Igével megegyező módon szabadna gondolkod-
nunk. A gondolatoknak van negatív és pozitív oldala. Ne en-
gedjük, hogy hitetlenség, félelem, aggodalom, vagy az elbátor-
talanodás jöjjön a gondolatainkba. A negatív dolgokon nem ta-
nácsos gondolkodni, mert azok mind az ördögtől származnak.   

A saját érdekünkben meg kell tanulnunk különbséget tenni 
a gondolataink forrása között, mert azok három helyről szár-
mazhatnak: 

a) a saját elménkből 
A gondolatok eredhetnek a saját elménkből és a kívánsága-

inkból egyaránt. Ezért ne a saját elgondolásainkat kövessük, 
hanem inkább Isten útmutatására figyeljünk!  

Példabeszédek 3,5. 
5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a 

magad értelmére pedig ne támaszkodjál.  
b) az ördögtől 
Az ördögtől is érkezhetnek gondolatok, de azok mind gono-

szak. Nagyon fontos, hogy az ember ne az ördög gondolatain 
időzzön, hogy az ne verhessen gyökeret a gondolatvilágunkban. 
Az ördög elvakította azoknak az embereknek az elméjét, akik a 
szellemi halál állapotában vannak. 

2Korinthus 4,4. Egyszerű fordítás 
4. Ezek a hitetlenek azért nem képesek az örömhírt 

megérteni, mert ennek a világnak az „istene”, a Sátán 
elsötétítette a gondolkodásukat. Azt akarta, hogy ne 
láthassák az örömhír világosságát, amely Krisztus di-
csőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint 
maga Isten.  

c) Istentől 
Istentől is kaphatunk gondolatokat, amelyek mind helye-

sek, építőek, békességesek és pozitívak. Biztosak lehetünk ab-
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ban, hogy Istentől csak jó gondolatok származnak. Ezek a szel-
lemünkön keresztül érkeznek, a következő módon: 

Isten Szent Szelleme szól a szellemünkhöz, ami gondolat-
ként jelenik meg az elménkben. De Isten csak akkor tud szólni 
a szellemedhez, ha elcsendesedsz, mert a zajos elme lekorlá-
tozná ezt. Minél mélyebben elmélkedsz egy Igén, annál mé-
lyebb kijelentést, megértést kapsz belőle. Isten így tudja felfed-
ni előtted a szellemi „titkokat”.  

1Korinthus 2,16.  
16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktat-

hatná Őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.  
Istentől csak jó származik, mert Ő a szeretet. Ő egy szerető 

Isten, és a szeretet nem cselekszik gonoszt senkivel. A gondola-
tainkat Isten Igéjéhez kell kötni. Ez azt jelenti, hogy az Igével 
megegyezően kell gondolkodnunk abból a célból, hogy „pórá-
zon tarthassuk a gondolatainkat”, hogy azok ne csatangoljanak 
el rossz irányba.  

Úgy tanulhatsz meg különbséget tenni a gondolataid forrá-
sai között, ha szoros kapcsolatban maradsz az Úrral. Az Ige 
tanulmányozása és az azon való elmélkedés által tudod ezt el-
érni. Az elmélkedés azt jelenti, hogy időt szánunk arra, hogy 
mélyen, hosszasan elgondolkodjunk az Igén. Úgy tud Isten ígé-
rete megfoganni a szívünkben, ha elmélyedünk az Igében.  

Az Ige az elmén keresztül jut a szívbe, ezért fontos, hogy 
naponta időzzünk vele. Ezáltal kerülünk Isten Igéjével össz-
hangba, így a sátán nehezebben tudja megzavarni a gondolko-
dásunkat. Ha nem változtatod meg a gondolkodásodat, akkor 
az ördög gondolatain fogsz időzni, és úgy kezdesz majd visel-
kedni, mint ahogy a világi emberek, Krisztus nélkül.  

Amikor Isten Igéjét megvallod a helyzeteid felett, az mindig 
élővé válik. Ha megértenéd, hogy mekkora hatalma van a gon-
dolataidnak, akkor soha nem gondolkodnál a rossz dolgokon. 
Figyelj a gondolataidra, mert a kimondott szavaidnak teremtő 
ereje van, legyen az jó vagy rossz! Nem szabad negatív módon 
gondolkodnunk, mert a gondolat szintjén fogadja be az ember 
a rosszat, amit aztán sajnos ki is mond. Ezért soha ne mondjuk 
ki a negatív és romboló gondolatainkat, mert a szavainknak 
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teremtő ereje van. Jézus szava erre a helyzetre is igaz: „Meglesz 
néki, amit mondott”. (Márk 11,23)  

 
Téves gondolkodás 

Ha valaki hosszasan időzik a negatív gondolatokon, azzal 
ajtót nyit a gonosz szellemeknek a lélek birodalmához. A hely-
telen gondolkodás egyik komoly következménye lehet a dep-
resszió, ami egy súlyos elmebeli állapot. Ennek a következő, 
súlyos fokozata a pánikbetegség. Ezek a tünetek szellemi erede-
tűek, mégpedig a gonosz oldalról. A depressziónak két forrása 
van, az egyik az, amikor folyamatosan negatívan gondolkodik 
valaki, a másik pedig az ehhez társuló gonosz szellemi erő. 
Ezek elnyomó gonosz szellemek. 

A depressziós ember teljesen kilátástalannak látja a jövőjét. 
Az újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett emberek is 
sajnos elnyomottá válhatnak, amikor nehézségeken vagy prob-
lémákon kezdenek el gondolkodni. „Hogyan jövök ebből ki? Mi 
lesz holnapután? Meg fogok-e gyógyulni?” Ehhez hasonló gon-
dolatok foglalkoztatják a problémákkal küzdő embereket.  

Azok az emberek, de még keresztények is, akik állandóan 
negatív gondolatokat forgatnak a fejükben, akár az öngyilkos-
ság gondolatáig is eljuthatnak. Ha az ember tudatában van an-
nak, hogy feladata van a földön, akkor nem vet véget az életé-
nek idő előtt. Nekünk a teljes időnket le kell élni a földön, mert 
be kell teljesítenünk Isten akaratát. Ezzel szemben a sátán a 
rossz dolgokra próbálja késztetni Isten teremtményeit.  

2Korinthus 11,3. 
3. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga ál-

nokságával becsapta Évát, akként a ti gondolataitok is 
megrontatnak és eltávolodnak attól az egyszerűségtől 
és tisztaságtól, amely Krisztusban van. 

Ez az Ige jelenti, hogy vigyázni kell az ördögtől származó 
gondolatokkal, mert kísértésbe eshetünk. A negatív gondolko-
dás által tud a sátán hozzáférni az elméhez úgy, hogy rossz su-
gallatokkal és hazugságával próbálja a befolyása alá vonni az 
embereket. De ha a hívők megújítanák az elméjüket az Ige ál-
tal, akkor nem lenne az embereknek problémája a negatív gon-
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dolkodással, a depresszióval, mert az elméjüket zárva tartanák 
az ördög megtévesztései előtt.  

Filippi 2,5. King James Bible 
5. Az az értelem legyen bennetek, mely volt a Krisz-

tus Jézusban is. 
Krisztus gondolkodásmódja egyetlen módon lehet a miénk: 

ha az Ő Igéjét tanulmányozzuk, elmélkedünk rajta és beépítjük 
a szívünkben. A hívők ajtót nyithatnak az ördögnek azzal is, 
amikor meg nem bocsátást hordoznak a szívükben. Ha az ör-
dög el tudja érni nálad, hogy negatív dolgokon időzz, akkor el 
fogja nyomni az elmédet. Így idővel egyre több területet elfog-
lal majd a gondolatvilágodban. Ezért nem engedheted meg, 
hogy akár egy kicsi helyet is adj neki az elmédben! A Biblia arra 
utasít, hogy az ördögnek ne adjatok helyet. (Ef. 4,27) Tehát 
nem szabad beengednünk az ördögöt a gondolatvilágunkba, 
mert ő arra törekszik, hogy a hívők az élet negatív oldalát lás-
sák, és arról gondolkodjanak. Ezért minden gondolatot le kell 
ellenőrizni, hogy honnan származik.  

A legnagyobb fal, amit le kell rombolnod az, amit az elméd-
ben építettél a rossz gondolatokkal. Újítsd meg az elmédet Is-
ten féltő szeretetéről és a megbocsátásáról szóló Igékkel. Az új-
szövetség parancsolata a szeretet parancsolata. Nagyon sok Ige 
van a szeretetről és a megbocsátásról is az Írásban. Mert ha 
nem újítod meg a gondolkodásmódodat, akkor a sátán ki fogja 
lopni az Igéket a szívedből és ki fog használni.  

A bűntudat, önmagunk kárhoztatása, az aggodalmaskodás 
és a nyugtalanság gondolatai az ördögtől származnak, ami által 
rabságban tartja a hívőket. Mert bizony rabságban tud tartani 
bennünket a rossz gondolatokkal, ha megengedjük neki. A ke-
resztények így válnak gyengévé, és így adnak utat a kétségnek, 
aggódásnak, félelemnek, bűntudatnak, önvádnak és az ehhez 
hasonló negatív gondolatoknak. A rossz gondolatok rabsága 
visszatartja a hívőket a Krisztusban kapott hatalmuk gyakorlá-
sától, hogy Jézus nevében ellen tudjanak állni az ördög táma-
dásaival szemben. (Fil. 2,9–11) Azon kell gondolkodni, amit el 
akarunk érni az életünkben, vagyis a pozitív dolgokról, ne pe-
dig arról, amitől félünk, mert az mágnesként vonzza a bajt. 
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2Timótheus 1,7. 
7. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Is-

ten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szel-
lemét. 

Ha a hívők folyamatosan fejlesztenék a szellemüket, és 
minden esetben leellenőriznék, hogy mit mond az Ige az adott 
helyzettel kapcsolatban, akkor nem esnének az ördög csapdájá-
ba. Így Krisztusban győztesek lennének a sátán hazugságaival 
és ravaszságaival szemben. Nem kell áldozatul esned a negatív 
gondolkodásnak, vagy a depressziónak. Amikor a sátán megkí-
sért azzal, hogy negatív gondolatokon időzz, akkor emlékeztesd 
arra, amit Isten Igéje mond. Ahogy Jézus Krisztus is mondta, 
amikor meg volt kísértve: Ördög, meg van írva!  

Mindig az elérendő célt tartsd a szemed előtt. Ezért ne menj 
vissza a múltba, ne ásd elő a korábbi hibákat, sérelmeket, hogy 
ki mit tett az életedben, hogyan bántottak meg, miért nem szól-
nak hozzád, miért tették ezt vagy azt veled. Felejtsd el azokat, 
mert nem visznek előre! 

Filippi 3,14. 
14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam 

mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek 
előttem vannak, néki feszülve, célegyenest igyekszem 
az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való 
elhívása jutalmára. 

Az ördög mindig próbálkozni fog, hogy egy rossz képet vagy 
emléket hozzon elő a múltból, és eléd tegye. De ha az elméd 
megújult, meggyőződött Isten szeretetéről és a megbocsátásá-
ról, akkor már csak nevetni fogsz azon, amit az ördög mutatni 
fog neked. Annyit fogsz neki mondani: Ördög, ez csak egy kép a 
múltból, ami már régen nem létezik, mert Isten az újjászületé-
sem pillanatában mindent megbocsátott és eltörölt! (Jer. 
31,34. Mik. 7,19) Ha így jársz el, akkor az Igének nem csak 
hallgatója leszel, hanem cselekvője is, mert kimondod az Igét. 
(Jak. 1,22) 

Ésaiás 26,3−4. 
3. Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt tel-

jes békében, mivel tebenned bízik; 



 30 

4. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr Isten az 
örökkévaló kősziklánk. 

Kövesd az Isten Igéjében adott utasításokat arra vonatko-
zóan, hogy miként tartsd zárva az ajtót az ördög előtt, mert így 
válhatsz sikeressé az élet minden területén!  

 
Az elme megújítása 

A megújított elme gyökeresen átformálja a gondolkodásun-
kat és vele együtt az egész életünket. 

Róma 12,2. Más fordítás 
2. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodás-

tokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, 
mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és 
mi a tökéletes.  

Amikor Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy ne hasonul-
junk ehhez a világhoz, azt az elme területére érti. Ne az a gon-
dolkodás legyen bennünk, ami a világból származik! És ne az 
érzésekre fókuszáljunk, mert az a világnak a része. Más szóval 
azt mondja az Ige, hogy ne úgy gondolkozzunk, ahogy a világ 
gondolkodik. Nekünk meg kell újítani az elménket Isten Igéjé-
nek tanulmányozásával, és azzal összhangban kell gondolkod-
nunk.  

Ha a keresztények nem újítják meg elméjüket Isten Igéjé-
vel, ugyanazt a hibát fogják elkövetni, amit a világ. Márpedig 
sok ilyen keresztény van. Ha valamilyen problémával állunk 
szemben, akkor a megoldás érdekében az arra a helyzetre vo-
natkozó Igéken kell elmélkednünk. Amikor van egy helyzet az 
életünkben, egy megpróbáltatás, például betegség, akkor a gyó-
gyulásról szóló Igéket kellene tanulmányoznunk. Ahhoz hogy 
valóságba jöjjön a kívánt eredmény, a hitmegvallásainkban 
kitartónak kell lennünk. Ne az emberek tanácsain próbáljunk 
megállni, hanem Isten Igéjén, mert abban soha nem fogunk 
csalódni. Mindig Isten Igéjéé legyen az utolsó szó! 

Az ember úgy tudja megváltoztatni az életét, ha megváltoz-
tatja a gondolkodását. A megújított elme nemcsak a gondolko-
dásra hat ki, hanem a cselekedetekre, sőt az egész életünkre is. 
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Hogyha megújul az elméd, akkor fogod megérteni, hogy Isten-
nek mi a tökéletes akarata az életedre vonatkozóan.  

Pál apostol is az újjászületett és Szent Szellemmel betölte-
kezett efézusi keresztényeknek írta, hogy az elméjüket meg kell 
újítani Isten Igéje által. 

Efézus 4,23. Egyszerű fordítás 
23. Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat. 
Egyedül csak Isten Igéje képes arra, hogy megújítsa az em-

ber elméjét. Az elme megújítása vezet el a lélek megváltásához. 
Egy megújított elme Isten Igéjén gondolkodik, a meg nem újí-
tott elme pedig gyakrabban időzik az ördög gondolatain. Nem 
élhetsz pozitív és sikeres életet negatív gondolkodással, negatív 
elmével!  
 

A siker útja 
Isten az ószövetségben Józsuénak is elmondta, hogy hogyan 

lesz sikeres. Akkor érsz el eredményt az életedben és a szolgá-
latodban, ha folyamatosan az Igében maradsz.  

Józsué 1,8. 
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, 

hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vi-
gyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van ab-
ban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és 
akkor leszel sikeres. 

Tehát a törvény, vagyis a Szentírás el ne távozzék a te szád-
tól és arról gondolkodjunk éjjel és nappal. Az is ott áll az Írás-
ban, hogy vigyázzunk, mert jön az ellenség és támadni fog. Ha 
Isten Igéje szerint gondolkodunk és cselekszünk, akkor az el-
lenségnek nincs hatalma felettünk.  

A King James fordítás ezt írja: „akkor fogsz fejlődni a te út-
jaidon és akkor boldogulsz”. Egy másik fordításban így fogal-
maz: „Képes leszel bölcsen foglalkozni az élet dolgaival.” Tehát 
Isten bölcsességével tudunk élni az életünk mindennapjaiban, 
ha kérjük is azt a bölcsességet, és élünk is vele. (Jak. 1,5) Ez 
működik az életünk minden területén, bármivel is foglalko-
zunk. A siker és a győzelem minden helyzetben úgy jön, ha fo-
lyamatosan elmélkedünk az Igén, megvalljuk az Igét és az alap-
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ján cselekszünk. A Bibliádat szüntelen tanulmányozd, az Igéit 
ismételgesd magadban, és azokon gondolkodj, hogy minden-
ben annak megfelelően járhass el! Ha így teszel, akkor minden 
utad sikeres lesz, és amibe belefogsz, felvirágzik. 

Nagyon fontos, hogy szánj megfelelő időt arra, hogy elmél-
kedj az Igén! Ehhez vonulj félre, zárd ki a világot és legyél Is-
tennel! Nem lehet az Úrral bensőséges kapcsolatban lenni sem 
a tévénézés alatt, sem beszélgetés, sem újságolvasás, sem tele-
fonbeszélgetés, sem facebookozás közben. Csak akkor lehetsz 
teljesen egyedül az Úrral, ha biztosítod azt, hogy semmi ne za-
varjon meg.  

Mivel az elme nem megbízható vezető, ezért a szellemedre 
figyelj, mert az újjá van születve, és kapcsolatban áll Istennel. 
Tehát a szellemed biztos vezető. A világ negatív módon van be-
programozva, ezt tükrözik a média hírei is. Ez azért van így, 
mert a világ Isten nélküli, és a szellemi halál állapotában van.  

Zsoltárok 1,1–3.   
1. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, 

bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe 
nem ül; 

2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és 
az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 

3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, 
amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele 
nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen. 

Ha az Igén gondolkozol és a megoldást, illetve az Igét vallod 
meg a problémáid felett, akkor az ördög nem tud munkálkodni 
az életedben. Aki az igazság útján jár, azt az ördög nem tudja 
belevinni semmilyen bűnös dologba. Ha a lelked nem újult meg 
az Igével, akkor a külső ember le fogja uralni a szellemedet. Ha 
viszont folyamatosan táplálod az elmédet Isten Igéjével, akkor 
a megújított elméd a szellemed oldalára fog állni, és együtt fog-
ják megfékezni a testet, így nem a test fog uralkodni feletted. A 
szellemed pedig a Szent Szellem irányításával ki fog vezetni az 
élet minden problémájából, beleértve az ördög kelepcéit, csap-
dáit, a helytelen dolgokon való hosszas gondolkodást.  
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Hármas összhang 
A szellemünknek, lelkünknek, testünknek is külön szerepe 

van a hitéletünkben. Ha az életedben előbbre akarsz jutni, ak-
kor ennek a három dolognak egységbe kell kerülnie. Mert ami-
ről gondolkozol, abban fogsz hinni és arról is fogsz beszélni. 

1.) Először a hitedet kell táplálnod Isten Igéjével azért, hogy 
megerősödjön.  

Máté 4,4. 
4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak 

kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely 
Istennek szájából származik. 

Valamennyi Ige, ami a Bibliában található, Isten szájából 
származik. Ami meg van írva, az az igazság, és az örökérvényű. 
A hit a prédikált Ige hallásából származik. (Róm. 10,17) Amikor 
az Igével táplálkozunk, az szellemi erőt termel, amit hitnek hí-
vunk. Ha fejleszted a hitedet, akkor a szellemed fog uralkodni 
az életedben, nem pedig a lelked és a tested.  

2.) Másodszor a lelkedet (elmédet), vagyis a gondolkodáso-
dat összhangba kell hoznod az Igével.  

Kolosse 3,2. 
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. 
Tehát a mennyei dolgokon gondolkozz, és ne a világban le-

vőkön! Mindig az Ige legyen a figyelmed középpontjában, és 
addig elmélkedj rajta, amíg kijelentést és megértést nem kapsz 
belőle! Csak így tudsz fejlődni és előrehaladni az hitedben. 

3.) Harmadszor a testi cselekedeteidet is összhangba kell 
hoznod az Igével, mert csak így leszel képes az Igével mege-
gyező dolgokat tenni. Ha az Igével megalapozod magadat, ak-
kor a tested kívánságait könnyebben kordában tudod tartani. 
Így nem a tested fog irányítani, hanem csak azt fogja tenni, 
amit te megengedsz neki. 

1Péter 2,11. Egyszerű fordítás 
11. Szeretett testvéreim, kérlek benneteket – mint 

akik csak átutazóban vagytok a földön, és a valódi ott-
honotok nem itt van – tartsátok magatokat távol a régi 
emberi természet kívánságaitól, amelyek arra töre-
kednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek! 
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Kezdd el rászoktatni a testedet arra, hogy az Ige alapján 
cselekedjen! Az elmédben (gondolkodásodban) hozott dönté-
sek határozzák meg, hogy mit teszel meg vagy mit nem. Például 
aki fogyókúrázik, meglát egy süteményt, ám nem elégszik meg 
egy szelettel, mert a teste többet kíván, de ez túlsúlyhoz vezet. 
Gondolatban dől el, hogy többet eszel-e a kelleténél.  

Tehát hozd egymással összhangba a szellemedet, a lelkedet 
és a testedet, akkor fogsz az Ige győzelmében járni! Nagyon 
meghatározza az életünket az, hogy az ember hármas felépíté-
sében a lélek melyik oldalra áll. Az ember szelleme és a teste 
nincs egymással közvetlen kapcsolatban, a kettőt a lélek köti 
össze. A lélek a szellemmel is és a testtel is kapcsolatban áll.  

Mivel szabad akaratunk van, az elmében döntjük el, hogy 
mit tegyünk, Isten vagy az ördög indíttatásának engedünk-e. A 
te döntéseden múlik az is, hogy naponta szánsz-e időt az Úrra, 
az Ige tanulmányozására, a szolgálatra való felkészülésre és 
mennyit. Minél nagyobb az elköteleződésed az Úr iránt, annál 
könnyebb lesz úgy döntened, hogy időt szakíts az Úr dolgaira.  

Azt is az elmében döntjük el, hogy jót akarunk vagy rosszat. 
Ha a lélek a szellem oldalára áll, akkor szellem szerint fogunk 
élni és működni, ha viszont a test oldalára áll, akkor világi mó-
don fogunk élni. Nem jó eredményt szül a számunkra, ha testi 
keresztényként élünk és testi dolgokat teszünk. Egy keresz-
ténynek úgy kellene élnie, hogy minden lépését meggondolja, 
hogy megegyezik-e az Igével. Ne hagyd, hogy az elméd és a tes-
ted azt tegye, amit akar, mert bajba kerülhetsz!  

 
Győzedelmes élet  

Sajnos az újjászületett hívők egy része nem foglalkozik a lel-
ke megváltásával, csak újjá van születve a szellemében. Ettől ő 
még a mennybe jut, de ha megváltja a lelkét, akkor már itt a 
földön győzedelmesen tud élni. Aki nem újítja meg az elméjét, 
az továbbra is úgy gondolkodik, mint az újjászületése előtt, 
amikor a sátán uralma alatt volt. A régi, világi gondolkodás-
módja szerint cselekszik, és azzal megnyitja magát az ördög-
nek. Az embernek csak a szelleme születik újjá, az érzelmei, a 
gondolatai, az akarata nem. Ha ugyanazokkal a régi gondola-
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tokkal élünk, akkor az ördög könnyebben vihet bennünket 
rossz irányba. Nekünk, újjászületett hívőknek Jézus nevében 
gyakorolnunk kell a hatalmunkat az ördög felett.  

Filippi 2,10 
10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, 

mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.   
Jézus ezekkel a szavakkal adott hatalma a benne hívőknek: 
Lukács 10,19. 
19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és 

skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden ere-
jén; és semmi nem árthat néktek.  

Ebből az Igéből is megértést kell vennünk, hogy hatalmat 
kaptunk Krisztusban, amely által az ellenség minden gonosz 
ereje felett uralkodhatunk. Az elme az ördög játszótere, mert 
elsősorban ott folyik a hívők legnagyobb csatája. Miért? Mert 
az ördög az embert a meg nem váltott elméjén keresztül tudja 
támadni és próbálja meg legyőzni. A meg nem újított elme az a 
fő terület, ahol a hívők lehetőséget adhatnak a sátánnak arra, 
hogy megtámadja őket. Az ördög folyton keresi a rést, hogy 
beférkőzhessen a gondolatainkon keresztül az életünkbe.  

Sok olyan keresztény van, aki évek óta újjá van születve, 
Szent Szellemmel is be van töltekezve, de soha nem kezdte el 
az elméjét megújítani. Jó pár újjászületett keresztény úgy élt és 
úgy halt meg, hogy a lelkét soha nem újította meg, és emiatt az 
ördög egész életében ide-oda lökdöste. Nagyon fontos tudni és 
megérteni, hogy a lélek megváltása nélkül nem lehet győztesen 
megállni az ellenség támadásaival szemben.   

Van egy másik kihatása is a meg nem újított elmének, amit 
sok keresztény a sátán munkájának tulajdonít. De ez általában 
a meg nem váltott lelkük állapotából fakadó probléma, ami a 
saját akaratból, a saját érzelmekből ered. Az életünkben törté-
nő helytelen döntés a megváltatlan lélekből ered, amit nem 
foghatunk az ördögre. Fontos, hogy Isten vezetése alapján jó 
döntéseket hozzunk az életünkben. Akik nem újítják meg az 
elméjüket, azok nem járhatnak azokban az áldásokban itt a 
földön, amit az Úr Jézus megszerzett nekik a megváltás során. 
Mivel nem tudnak az Úr Jézus Krisztusban kapott győzelem-
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ben járni, ezért nem is tudnak az életben sikerre jutni. Isten 
Igéje megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, hogy győzelem-
ben járhassunk.  

2Korinthus 10,4−5. 
4. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, 

hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására; 
5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, 

amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén 
minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisz-
tusnak; 

A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szel-
lemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. (Ef. 6,12–
17) Ezekkel le tudunk rombolni minden elmebeli erődítményt, 
amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését 
megakadályozza. Le kell rombolnunk minden emberi okosko-
dást és vitatkozást, és minden Igével ellentétes gondolatot el 
kell vetnünk. Tehát amikor rendszeresen elmélkedünk Isten 
Igéjén, akkor az elkezd munkálkodni a lelkünkben, az elménk-
ben, a gondolatvilágunkban, és így elkezdünk Krisztushoz ha-
sonlóan gondolkodni, mert az Ige szerint bennünk Krisztus ér-
telme van. (1Kor. 2,16) Ha a lelkünk rendben van, akkor az éle-
tünk minden területe is jól fog működni.  

3János 1,2. 
2. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, 

hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint a-
hogy a lelked is gyarapodik. 

Ahogy elmélkedsz az Igén, úgy a lelkedben (elmédben) gya-
rapodni fog a bibliai ismereted. Ez a megújított gondolkodás-
mód kihatással lesz az egészségedre, az anyagi életedre és az 
életed minden területére.  

3János 1,2. Egyszerű fordítás 
2. Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó 

dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó 
dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészség-
nek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben. 

Isten akarata, hogy sikeres légy az életed minden területén! 
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KI AZ EMBER? 
4. Az ember teste 

 
A földi „házunk” 

A Biblia különbséget tesz az ember fizikai teste (külső em-
ber), és az ember szelleme (belső ember) között. Isten Igéje az 
ember fizikai testét többféle módon említi az Írásban: külső 
ember, sátor, épület, sátorház, cserépedény.  

A testünk az öt fizikai érzékszervünkön keresztül van kap-
csolatban a fizikai világgal. Ezek a látás, hallás, szaglás, ízlelés, 
és a tapintás. Isten azért alkotta meg a testünket, hogy az Ő 
munkáját be tudjuk itt a földön végezni. A fülünkkel hallgatjuk 
az Igét és a tanításokat, a szemünkkel nézzük és olvassuk a 
Bibliát, kezünket felemelve dicsérjük az Urat, a lábunkkal el-
megyünk az Urat szolgálni, a szánkkal hirdetjük az Evangéliu-
mot, hogy beteljesítsük a feladatunkat. De ahhoz, hogy Isten 
tudjon használni bennünket, engedelmesnek kell lennünk Ne-
ki, és alá kell vetni magunkat, hogy betölthessük az Ő akaratát.  

2Korinthus 5,1. Egyszerű fordítás 
1. Tudjuk, hogy ez a „sátor”, amelyben itt a földön 

élünk, vagyis a testünk, egyszer el fog pusztulni. Isten 
viszont örök lakóhelyet készített számunkra a Menny-
ben, amelyet nem emberek építettek. 

A Biblia ebben a versben a belső emberről és a külső em-
berről is egyaránt beszél. A külső ember a fizikai testünk, ami a 
földi sátorházunk. Azt írja az Ige, hogy az idő múlásával el-
használódik, tönkremegy az ember teste. A belső ember, az em-
ber szelleme viszont örökkévaló, amely napról napra megújul. 
Tudatlanságból szokták azt mondani az emberek, hogy a teme-
tőben véget ér az élet, de nem ez az igazság. Amikor az ember 
meghal, akkor csak a fizikai teste (külső embere) hal meg, a 
szelleme és a lelke tovább él. 

2Korinthus 4,16. 
16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső embe-

rünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra 
újul.  
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A megváltatlan test 
Mivel a testünk még nem lett megváltva, ezért mindannyi-

unk teste akar helytelen dolgokat tenni, függetlenül attól, hogy 
mióta vagyunk újjászületve, vagy mennyire vagyunk szellemi 
értelemben felnövekedve. Mivel ebben a világban a sátán is 
jelen van, oda kell figyelnünk, hogy a testünket alávetésben 
tartsuk.  

2Korinthus 4,4.  
4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek 

elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangé-
liumának világosságát, aki az Isten képe.  

Az Ige első felében az „isten” kis betűvel van írva, mert a sá-
tánról írja, hogy ő pillanatnyilag e világ ura. Azért kell hirdet-
nünk az Evangéliumot, hogy lehulljon a lepel a szemekről, 
hogy lássanak, megnyíljanak a fülek, hogy halljanak, és az elve-
szettek megismerjék az igazságot.   

Mindannyiunknak a teste akar helytelen dolgokat tenni, 
függetlenül attól, hogy mióta van üdvösségünk, mennyire va-
gyunk felnövekedve az Igében. Ha hagyod, hogy a tested azt 
tegye, amit akar, akkor idővel az ördög befolyása és elnyomása 
alá kerülhetsz. Ezért nekünk kell a szellemünk által féken tar-
tani a saját testünket és annak a kívánságait.  

1János 2,17. 
17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánságai is; de 

aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. 
Eljön majd az az idő, amikor a helytelen testi kívánságok, 

vágyak végleg meg fognak szűnni. A testünk megváltására ígé-
retünk van Istentől, amit a megdicsőült test felöltésekor fogunk 
elnyerni, amikor az Úr Jézus visszajön értünk a felhőkön. Jézus 
megjelenésekor az újjászületett hívők egy romolhatatlan, meg-
dicsőült testet fognak kapni, amely már mentes lesz a test hely-
telen megnyilvánulásaitól. 

1Korinthus 15,52–53.  
52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó 

trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak 
feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elválto-
zunk. 
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53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolha-
tatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatat-
lanságot öltsön magára.   

Az „elváltozunk” szó a megdicsőült testre, vagyis a testünk 
megváltására utal. De amíg ez nem következik be, addig ne-
künk kell gondoskodni a testünk egészségéről és kordában tar-
tani a testünk helytelen cselekedeteit, hogy csakis a helyes dol-
gokat tegye. Mint tudjuk, az újjászületésnél nem a külső embe-
rünk születik újjá, hanem a belső emberünk, vagyis a szelle-
münk. A külső emberünk ugyanolyan marad, mint előtte volt, 
ezért nincs szükség például személyi igazolvány cserére.   

 
Teendőnk a testtel 

Az embernek van teendője a testével kapcsolatban. Min-
denkivel előfordul, hogy néha megbotlik. Isten Igéje konkrétan 
elmondja, hogy mit kell tennünk a testünkkel kapcsolatban, 
hogy erős védelmünk legyen az ellenséggel szemben:  

– először is fel kell ajánlanunk a testünket Istennek;  
– másodszor meg kell feszíteni a testünket; 
– harmadsorban a testünket a szellemünk alá kell vetnünk.  
Nem mindig könnyű megtenni ezeket a lépéseket, de ahogy 

épülünk a drága szent Igében, annál jobban meg fogjuk ezt ér-
teni és cselekedni. Nézzük meg ezeket részletesen.  

 

a.) Fel kell ajánlani a testünket élő áldozatul Istennek. 
A testünk felajánlása azt jelenti, hogy Istent szolgáljuk, és 

nem a test kívánságainak élünk.  
Róma 12,1. Egyszerű fordítás 
1. Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek 

benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok 
oda és adjátok át magatokat [testeteket] Istennek! 
Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, 
amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen 
fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisz-
telitek!   

Nagyon sokan nem tudják, hogy milyen célból vagyunk itt a 
földön. Az Úr arra szeretne használni minden hívőt, hogy ve-
zessük az embereket Isten királyságába. Úgy szolgálhatjuk Is-
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tent, hogy imádkozunk másokért, hirdetjük az Evangéliumot és 
üdvösségre vezetjük az elveszetteket. Ennek érdekében az Igé-
ben leírtak szerint kell élnünk! Ha nem ajánljuk fel a testünket 
élő áldozatul Istennek, akkor a testünk minden olyan helytelen 
dolgot meg akar majd tenni, mint amikor még elveszettek vol-
tunk a világban.  

Efézus 2,2–3. 
2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása sze-

rint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme [sátán] sze-
rint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség 
fiaiban munkálkodik;  

3. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyá-
jan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek 
és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint ha-
ragnak fiai valánk, mint a többiek is. 

Ez a két igevers összefoglalja a világi viselkedés formáit. Mi 
vagyunk a felelősek a testünk irányításáért. Isten képessé tett 
minket arra, hogy a testünket vissza tudjuk tartani azoktól a 
téves dolgoktól, amit tenni szeretne. Nem kell megnyitni ma-
gunkat az ördög kísértéseinek a testünk helytelen megnyilvá-
nulásain keresztül.  
 

b.) A testünket meg kell feszíteni, és meg kell öldökölni a 
cselekedeteit.  

Galata 5,16–17. 
16. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, így a 

testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni. 
17. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem 

pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, 
hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. 

Galata 5,24–25. 
24. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették 

indulataival és kívánságaival együtt. 
25. Ha Szellem szerint élünk, Szellem szerint is jár-

junk. 
A test megfeszítése egyáltalán nem kellemes dolog, ugyanis 

nehéz a rossz szokásokat letenni. Minden keresztény a testének 
megfeszítése által tudja elkerülni azt, hogy a hústeste kívánsá-



 41 

gain keresztül az ördög csapdájába essen. Sajnos több keresz-
tény ezt nehezen teszi meg, mert a hústest kívánságának a 
megtagadása nem kellemes. A függőségek fajtái például: a túl-
evés, az alkoholizmus, a kábítószer, a játékszenvedély, porno-
gráfia, amely először testi cselekedetként jelenik meg, ami 
hosszabb távon démonikussá is válhat. Az ember a test rossz 
cselekedetei által engedheti be az életébe a gonosz szellemeket, 
amelyek a továbbiakban kényszerítik őt az adott függőség na-
gyobb mértékű folytatására. Akik egyedül nem képesek meg-
szabadulni a függőségektől, a következőt tehetik: ha hisznek 
Istenben, akkor elsőként döntést kell hozniuk magukban, hogy 
szabaddá akarnak válni, majd ezt követően kérjék Isten segít-
ségét, hogy a szabadításban álljon melléjük.   

A rossz szokások teljesen belerögződnek az emberbe, a 
mozdulatokba, amelyek nélkül egyáltalán nem, vagy csak na-
gyon nehezen tudják megélni a mindennapjaikat. Ezek nagyon 
erős kötéssé válhatnak. Sokszor azt szeretnék a hívők, hogy 
Isten tegyen valamit a testük megfékezésével kapcsolatban. De 
a testünk kordában tartása a mi feladatunk, mert mi vagyunk a 
felelősei annak, hogy mit engedünk meg a testünknek és mit 
nem. A tetteinkért viszont felelnünk kell! (Róm. 13,1–7) 

Csak a test kordában tartásával kerülhető el, hogy annak 
kívánságain keresztül ne essünk az ördög csapdájába. Sajnos 
nem minden keresztény feszíti meg a hústestét az Igének meg-
felelően. És nem mindenki tudja megkülönböztetni, hogy ép-
pen a test megnyilvánulásáról van szó, vagy pedig egy démoni 
tevékenységről. A test cselekedeteit a Galata levél sorolja fel. 

Galata 5,19–21. 
19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, me-

lyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, 
bujálkodás. 

20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, 
versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, 
visszavonások, pártütések, 

21. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódá-
sok és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom 
néktek, amiképpen már ezelőtt is megmondottam, 
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hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának 
örökösei nem lesznek.  

Az Ige itt egyértelműen leírja, hogy melyek a test cselekede-
tei a világban, de sajnos az újjászületett keresztényeknél is ta-
pasztalható még többféle testi megnyilvánulás. Ezért a szelle-
münk vezetése szerint kell járnunk, ne pedig a test vágyait és 
indulatait követnünk!   

Az „Isten országának örökösei nem lesznek” kifejezés nem 
azt jelenti, hogy valaki a testi cselekedete által elveszíti az üd-
vösségét, hanem azt, hogyha egy hívő a test kívánságai szerint 
él, akkor ezzel megfosztja magát Isten áldásaitól: a gyógyulás-
tól, a gyarapodástól, a békességtől, stb. (Megjegyzés: a János 
3,5 versben a „nem mehet be Isten országába” kifejezés vonat-
kozik az üdvösségre. A két fogalom nem keverendő össze.) 

A következő Ige arra mutat rá, hogy gyökerestől ki kell irta-
ni magunkból a régi emberi természetet, és annak valamennyi 
megnyilvánulását, minden gonosz kívánságát, az ellenségeske-
dést, az irigységet, a féltékenységet, a szexuális kicsapongást, a 
trágár beszédet és minden káros szenvedélyt. Pál a leveleiben 
beszél a test cselekedeteinek a megöldökléséről is.  

Kolosse 3,5. 
5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, pa-

ráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kíván-
ságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás; 

A „megöldökölni” szó jelentése: legyőzni a test kívánságait. 
A hústest megöldöklése vagy megfeszítése olyan dolog, amit 
minden egyes hívőnek saját magának kell megtennie, mert sem 
egy kívülálló ember, sem Isten nem tudja megtenni helyettük. 
Akik folyamatosan megöldöklik a testük vágyait és cselekedete-
it, azoknak nem lesz olyan problémájuk az ördöggel, mint a 
testi keresztényeknek. Akik napról napra minél jobban alá tud-
ják vetni a testüket az Igének, azok könnyebben ellen tudnak 
majd állni az ördögnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog min-
ket támadni vagy megkísérteni az ördög, de tudni fogjuk, hogy 
ellen kell állnunk neki. (Jak. 4,7) 
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Róma 8,12–13.  
12. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a 

testnek, hogy test szerint éljünk: 
13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a 

test cselekedeteit a Szellem által megöldöklitek, éltek. 
A „meghaltok” szó nem a biológiai halált jelenti. A test csele-

kedetei számára kell „meghalnunk” azért, hogy a test vágyait ne 
tudjuk véghezvinni. A „megöldökölni” kifejezés egyik jelentése: 
legyőzni a test cselekedeteit. A te döntéseden múlik, hogy legyő-
zöd-e a saját természeted kívánságát vagy nem. Elsőként vágy-
nod kell arra, hogy nem folytatod a helytelen dolgot, majd Isten 
segítségét kell kérned ehhez. Mert Ő csak akkor tud a segítsé-
gedre sietni, ha te előbb meghoztad a döntést, hogy abba akarod 
hagyni a káros dolgot. Ezek nehéz lépések, de Isten kegyelme 
által ezt meg tudod tenni. A keresztényeknek Isten Igéjében 
való hitben kellene járniuk és a Szent Szellemnek kellene enge-
delmeskedniük, nem az érzékszerveiknek és az érzelmeiknek. 
Például a korinthusi hívők is testi keresztények voltak, mint 
láthatjuk az Igéből.  

1Korinthus 3,1–2.  
1. Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szel-

lemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztus-
ban kisdedeknek. 

2. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem ke-
mény eledellel, mert még nem viselhettétek volna el, 
sőt még most sem viselhetitek el: 

Ezek a hívők még szellemi csecsemő szinten voltak, ezért 
Pál apostol csak fokozatosan adagolhatta számukra az Igét. Az 
alapoktól kellett kezdenie a tanításukat, mert nem mindenki 
tudta rögtön befogadni az Evangéliumot. Ezek a hívők Szent 
Szellemmel is teljesek voltak, de szellemi értelemben mégsem 
növekedtek, mert megengedték, hogy a szellemük helyet a testi 
természetük és az érzelmeik uralják őket. Pál azt is mondta a 
korinthusiaknak, hogy ti csak természetes ember szerint jártok, 
ezért van köztetek irigykedés, versengés, féltékenység, viszály-
kodás, széthúzás, lázadás. 
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1Korinthus 3,3. 
3. Mert még testiek vagytok; mert amikor irigyke-

dés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem 
testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é? 

A magyarázó szótár alapján a „testi” szó azt jelenti, hogy ér-
zéki hústest, melyet állatias ösztönök irányítanak, és az emberi 
természet kormányoz Isten Szelleme helyett. Az emberek testi 
megnyilvánulása sokszor hasonlít az állatok viselkedésére. A 
„testi” szó másik jelentése: csak az ösztöneire hallgató, azok 
kielégítésénél magasabb vágyakat nem ismerő személy.  

Jakab 3,16. 
16. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrza-

var és minden gonosz cselekedet is van. 
Mivel a testi keresztények nem erősödtek meg az igei isme-

retben, ezért az irigység, viszálykodás, civakodás, rivalizálás és 
megosztás következtében könnyen áldozatul eshetnek az ördög 
kísértésének. Ha megtanulod, hogy ne az érzelmeid és a hús-
tested vezessen, hanem Isten Szelleme és Igéje, akkor fel tudsz 
növekedni a testiség állapotából, így a sátán már nem uralhat. 
De ha szellemi kisded maradsz, akkor a sátán jobban tud ma-
nipulálni. Mindent az dönt el, hogy a lélek a test vagy a szellem 
oldalára áll-e? Mert ha a szellem és a lélek összefog, az képes 
megfékezni a testet. Ezért nagyon fontos, hogy az elménket 
megújítsuk az Igével. De a hústestnek önző a természete, ezért 
alávetésben kell tartani mindaddig, míg itt élünk a földön.  

 

c.) A testünket a szellemünk alá rendelve kell tartanunk.  
1Korinthus 9,27. King James fordítás 
27. Hanem [én] megfékezem a testem és alávetem 

azt [testemet], hogy míg másoknak prédikálok, magam 
valami módon méltatlanná ne legyek.    

A fenti Ige szerint Pál apostol sem engedte meg a testének, 
hogy bármit megtegyen. Az ő teste is akart helytelen dolgokat 
tenni, ezért a testét a szellemének uralma alatt kellett tartania. 
Ezt nekünk is ugyanúgy meg kell tennünk. Irányítani kell a tes-
tünket, hogy mit tegyen meg, és mit ne. Isten képessé tett min-
ket arra, hogy visszatartsuk a testünket azoktól a cselekedetek-
től, amelyek nem kedvesek Őelőtte. 
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Azt mondja Pál apostol, hogy megfékezem a testemet, és 
alávetettségben tartom. Ki tartja alávetettségben a testét? Pál, 
saját maga. Hozzá hasonlóan, nekünk is meg kell fékeznünk a 
saját testünk helytelen cselekedeteit. Az újjászületett belső em-
ber az, aki kordában tudja tartani a testet, mert a szellemünk új 
teremtéssé vált Krisztusban. Pál különbséget tesz a fizikai tes-
te, vagyis a külső embere, és a szelleme, vagyis a belső embere 
között. Nem azt mondta, hogy a belső emberét kell alávetnie, 
hanem azt mondta, hogy a belső emberének kell uralnia a kül-
ső emberét. Az apostol nem engedte, hogy bármi rosszat is 
megtegyen a teste, hanem alávetette azt a szellemének.  

Pál apostol egy nagy szolgálója volt Istennek, mégis a szel-
leme uralma alatt kellett tartania a testét, mert időközönként 
az ő teste is akart helytelen dolgokat tenni, ahogy a miénk is. 
Pálnak is voltak problémái a testével kapcsolatban, de ahogy 
növekedett az Igében, annál kevesebb testi problémába ütkö-
zött. A test megfékezéséhez a mi akaratunk és döntésünk szük-
séges. Mert vannak emberek, akik nem is akarják alávetettség-
ben tartani a testüket. A test alávetése része az Isten iránti en-
gedelmességnek, ami védelmet jelent, mert így tudsz hatéko-
nyabban ellenállni az ördögnek.  

Jakab 4,7. 
7. Vessétek alá magatokat Istennek; álljatok ellene 

az ördögnek, és elfut előletek.  
Amilyen mértékben engedelmeskedünk Istennek, csak 

olyan mértékben vagyunk képesek ellenállni az ördögnek! Saj-
nos a hívők hozzáférési lehetőséget adnak az ördögnek az éle-
tükhöz azzal, hogy nem engedelmeskednek Isten Igéjének, és 
megengedik a testüknek, hogy uralja őket. Aki folyamatosan 
enged a test kívánságainak, akkor az egy idő után még a démo-
nok hatása alá is kerülhet. Tehát ezért kell ellenállni az ördög-
nek és a démonainak. Vannak hívők, akik a gonosz szellemekre 
fogják rá, hogy azoktól származnak a testi kívánságok (pl. füg-
gőség), de kezdetben ez csak a saját vágyuk. Ehhez a későbbi-
ekben társulhat egy kényszerítő érzés, ami már az ördögtől 
származik. A test cselekedeteivel képesek vagyunk megnyitni 
magunkat a gonosznak.  
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Alávetett testek hiányában és megújított elmék nélkül a hí-
vők nem képesek úgy követni a Szent Szellem vezetését, ahogy 
azt kellene. Az újjászületett hívőknek pedig a Szent Szellem 
útmutatását kellene követniük. 

Róma 8,14.  
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten-

nek fiai.  
Nem azt mondja az Ige, hogy: „Mert akiket a test, vagyis az 

öt fizikai érzékszerv vezérel, azok Istennek fiai” vagy „Akiket a 
lélek (elme) vezérel, azok Istennek fiai”. Hanem úgy fogalmaz 
az Egyszerű fordítás: „Mert azok az Isten fiai, akiket Isten 
Szelleme irányít”. 
 

Testi vágyak 
Éppen elég időt pocsékoltunk már el olyan dolgokkal, ame-

lyeket a hitetlenek szoktak tenni. Sokan szexuális bűnökben 
éltek, szenvedélyeiket követték, részegeskedtek, vad mulatsá-
gokba jártak, és bálványokat imádtak. De a földi életünk hátra-
levő idejét ne emberi vágyak, hanem Isten akaratának teljesíté-
sére szánjuk. Ha kedvesek szeretnénk lenni Isten előtt, akkor 
nem szabadna engednünk a testünk vágyainak!  

1Péter 4,1/b–4. Egyszerű fordítás  
1/b. Mert aki testi szenvedést visel el, az eltávolodik 

a bűntől,  
2. hogy földi életének hátralevő idejét ne emberi 

vágyak, hanem Isten akaratának teljesítésére szánja.  
3. Hiszen éppen elég időt pocsékoltatok már el 

olyan dolgokkal, amelyeket a hitetlenek szoktak tenni. 
Szexuális bűnökben éltetek, szenvedélyeiteket követ-
tétek, részegeskedtetek, vad mulatságokba jártatok, 
és utálatos bálványokat imádtatok. 

4. Most azonban a hitetlenek értetlenkedve nézik, 
hogy már nem folytatjátok velük együtt ezt a romlott 
és vad életmódot, és emiatt szidalmaznak benneteket. 

Ez az igesor azt mondja el, hogy milyen világi életet éltünk 
egykor. Az Írás arra buzdít, hogy ne embereknek tetsszünk, 
hanem Istennek, és szabaduljunk meg a testi kívánságoktól. 
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Amikor megváltozunk Krisztus hasonlóságára, onnantól fogva 
a világ idegenkedve néz ránk.  

1Péter 2,11. 
11. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és 

idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kí-
vánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek;  

A test arra törekszik, hogy szembeforduljon a szellemünk-
kel, de rajtunk múlik, hogy melyiknek engedünk teret. 

Galata 5,17  

17. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem 
pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, 
hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. 

Aki keserűséget és neheztelést hordoz a szívében, annak a 
hústeste bosszút akar állni, mert a test szembeszáll a szellem-
mel, hogyha hagyjuk. A testünket többféle módon támadhatja 
az ördög, a lelkünket pedig a gondolatainkon keresztül nyom-
hatja el. Ha hagyod, hogy a tested azt tegyen, amit akar, és az 
elméd azon gondolkodjon, amin akar, akkor az ördög könnyen 
leuralhatja az életedet. Az újjászületett ember szellemébe vi-
szont az ördög nem juthat be. Amikor ugyanis újjászületünk, 
akkor az Úr Jézus kerül a szellemünkbe, a belső emberünkbe. 
Mi az isteni fajta szeretetet hordozzuk a szívünkben, ezért asze-
rint is kellene járnunk.  

János 3,6. Egyszerű fordítás 
6. Ami testből született, az testi természetű, ami pe-

dig a Szent Szellemtől született, az szellemi természe-
tű.  

Fontos megkülönböztetni a szellem és a test működését. Az 
igaz, hogy a testünket Isten formálta, mert Ő alkotott bennün-
ket, de a testünknek Istennel nincs kapcsolata, csak a szelle-
münknek. Egy gonosz szellem kínozhatja a testedet, de az a 
szellemedre nincs hatással, csak az érzelmeidre és az érzékeid-
re. Például, a testben jelentkező fájdalom kihatással van a lel-
kiállapotunkra is, mert kedvetlenek leszünk tőle. A szellemün-
ket viszont ez nem érinti, mert az új teremtés, ami ép és tiszta. 

Nagyon szoros kapcsolat van a lélek és a test között. Lelki 
megnyilvánulás az, ha szomorú vagy, akkor bánat ül az arcod-
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ra, de ha örülsz, akkor mosolyogsz. Ezek lehetnek például in-
dulat, harag, düh, gyűlölet, valamint nevetés, mosoly, vidám-
ság. A test megnyilvánulásai kifelé hatnak a környezetünkben 
levőkre. Ennek durva formája a bántalmazás, a pozitív formája 
pedig az ölelés, kézfogás. Ha megbántják a lelkünket vagy meg-
sérül a testünk, akkor az befelé hat a lelki világunkra. 
 

Szellem–test harca 
Isten az újjászületés által képessé tett minket arra, hogy 

visszatartsuk a testünket azoktól a cselekedetektől, amelyek 
nem kedvesek a Jóisten előtt. 

Kolosse 1,10. 
10. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésé-

re, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és 
növekedvén az Isten megismerésében.  

Ilyen a példamutató keresztény életvitel. Ehhez a testünket 
a szellemünk uralma alatt kell tartani. De a hívők sokszor az 
ördögre fogják azt, ami kizárólag csak a testük rossz cselekede-
te. Például, bemegy valaki egy cukrászdába a barátnőjével, esz-
nek egy süteményt, jön a következő barátnő, akkor elfogyasz-
tanak még egyet, és így tovább. A falánkság is a test kívánságai 
közé tartozik. Tehát nem tíz szelet tortát kell megenni, hanem 
elég egy vagy kettő. Azt nem az ördög mondja, hogy egyél egy 
tucat tortát, hanem az a test kívánsága. Többen is nagyon sze-
retik a süteményt, a fagyit, a csokit, vagy bármi mást. A falánk-
ság, a kábítószer, a nikotin, az alkohol szellemét nem lehet ki-
űzni a testből, mert az nem démonikus ráhatás, hanem a test 
kívánságából ered. De aki a test kívánságainak hosszabb távon 
enged, az könnyen az ördög befolyása alá kerülhet. Akkor egy 
démoni ráhatással számolhat, és ettől már nehezen tud meg-
szabadulni. Sokszor azt akarják az emberek, hogy Isten tegyen 
valamit a testükkel, de Ő semmit nem fog tenni ezzel kapcso-
latban, mert a testünket nekünk kell féken tartani. A saját hús-
testünk felett saját magunknak van döntési jogunk, mert sza-
bad akaratot adott nekünk Isten. De ezt nem szabad rossz 
irányba használni.  

1Korinthus 6,12. 
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12. Minden szabad nékem, de nem minden használ; 
minden szabad nékem, de én nem adatom senkinek 
hatalma alá.  

Azt írja az Ige, hogy mindent szabad nekünk, de nem min-
den válik a javunkra. Mi ne adjuk magunkat az ördög uralma 
alá, hanem maradjunk meg Isten hatalma alatt. Ehhez nekünk 
meg kell feszíteni a test kívánságait. A szabad akaratunkat csak 
az Igével megegyező módon kellene használnunk. Ha nem 
ajánlod fel a testedet Istennek, akkor a tested mindazt meg 
akarja majd tenni, amit az üdvösséged előtt megszokott. Na-
gyon sok rossz világi szokásunk volt, amit le kell tenni.  

Efézus 2,2–3. 
2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása sze-

rint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama 
szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban 
munkálkodik; 

3. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyá-
jan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek 
és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint ha-
ragnak fiai valánk, mint a többiek is.  

Az érzéki hústest az, amelyet az emberi természet irányít Is-
ten Szelleme helyett. Attól, hogy valaki Szent Szellemmel teljes, 
az még lehet testi, ha nem tanulja meg a testét és a lelkét a szel-
leme uralma alatt tartani. Megbotolhatunk mindannyian, akár-
mennyire felnövekedtünk szellemben.  

 
Védőpajzs 

A hit szép harcát harcolva a hit küzdőterén a sátán nem kö-
zelíthet meg bennünket, ha mi folyamatosan Jézusra tekin-
tünk. Ha megengeded, hogy a Szent Szellem vezessen, és meg-
tanulod az életedet Isten Igéjére alapozni az érzéseid és a hús-
tested helyett, akkor fel tudsz növekedni a testiség állapotából. 
Az ördögnek akkor adunk helyet, ha az érzékszerveinket enged-
jük uralkodni az életünk felett. Ilyen esetben nem a Szent Szel-
lemre és Isten Igéjére figyelünk, mert a láthatókra fókuszálunk.  

Kolosse 3,12–14.              
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12. Öltözzétek föl azért mint az Istennek választot-
tai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jósá-
gosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; 

13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg köl-
csönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen pa-
nasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott 
néktek, akképpen ti is; 

14. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a sze-
retetet, mint amely a tökéletességnek kötele. 

Fel kell öltenünk többek között az isteni fajta szeretetet, az 
egymás iránti hosszútűrést, a megbocsátást, a szelídséget és az 
alázatosságot, mert csak így válhatunk Jézus követőivé. Fontos 
növekednünk az isteni fajta szeretetben, hogy például gyorsan 
meg tudjunk bocsátani. Az isteni fajta szeretet felöltése és 
kiárasztása egyfajta védőpajzsot nyújt az ellenséggel szemben, 
és ez a szeretet minden területen győzelemre vezet minket. Is-
ten (agapé) szeretete az újjászületéskor töltetik ki az emberek 
szívébe a Szent Szellem által.   

Róma 5,5. 
5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az 

Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent 
Szellem által, aki adatott nékünk.  

A Biblia kétféle szeretetet említ: a természetes emberi sze-
retet és az isteni fajta szeretet, amit a görög nyelv agapénak 
nevez. Sajnos a magyar bibliafordításban ez a kettő nincs meg-
különböztetve. Mindenki rendelkezik egy veleszületett emberi 
szeretettel, amelyre az önzőség jellemző. Az isteni fajta szerete-
tet az újjászületéskor kapja meg az ember. Ez a magasabb ren-
dű szeretet soha nem önző, mert mindig a másik érdekeit tartja 
szem előtt. A szívünkben levő isteni szeretetet fel kell öltenünk 
a külső emberünkre, mert arra nem öntetett ki Isten szeretete, 
csak a belső emberre. Ennek pedig meg kellene nyilvánulni a 
külső ember cselekedetei által.  

Különbség van a külső ember és a belső ember között. En-
nek ismeretében tudjuk alávetni a testünket Isten Igéjének. Ezt 
a szívünkben levő magasabb rendű szeretetet kell felölteni a 
külső emberünkre, mert a hústestünkbe nem töltetett ki a sze-



 51 

retet, csak a bensőnkbe. Az isteni fajta szeretet rajtunk keresz-
tül tud kiáradni, ha engedjük.  

Kolosse 3,15–17. 
15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szíve-

tekben, amelyre el is hívattatok egy Testben; és hálá-
datosak legyetek.  

16. A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, 
minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálá-
val zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.  

17. És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy 
tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, 
hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala. 

Ez egy csodálatos ima, amit mindennap hittel megvallha-
tunk magunk és mások felett is.  
 

Levetni és felölteni 
Kolosse 3,7–10. Egyszerű fordítás 
7. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat 

tettetek.  
8. Most azonban irtsátok ki magatokból a haragot 

és a dühöngést; ne mondjatok, vagy tegyetek semmi 
olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok 
rosszat a másikról, és ne káromkodjatok!  

9. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen ez a 
„régi ember” szokása volt. Ti azonban már levetkőzté-
tek azt a régi természetet, és annak szokásait.  

10. Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állan-
dóan megújul, és így egyre inkább hasonlít Teremtő-
jéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri Őt. 

Az újjászületéskor megkaptuk az isteni fajta természetet is. 
Mégis sokan az önző emberi természet uralma alatt vannak. 
Semmit nem tesznek annak érdekében, hogy megújítsák az 
elméjüket, és megfékezzék a hústest indulatait.  

A Biblia elmondja, hogy mit kell tennünk a testünkkel. Le 
kell vetkőznünk az ó ember testi kívánságait, és fel kell öltöz-
nünk az új embert a Krisztusban.  
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Efézus 4,22. 24. 
22. Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való 

óembert, mely meg van romolva a csalárd kívánságok 
miatt;  

24. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten sze-
rint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.  

Amikor a rossz szokásokat, kívánságokat vetkőzöd le, akkor 
nem a gonosz szellemekkel foglalkozol, hanem csak a saját hús-
testeddel. Isten nem fogja helyetted levetkőzni az óembert, azt 
neked kell megtenni. Nekünk kell levetkőzni az óembert, a test 
cselekedeteit, az irigységével, a keserűségével, dühével, haragjá-
val, zúgolódásával, káromkodásával és gonosz beszédével együtt.  

Kolosse 3,8. 
8. Most pedig vessétek el ti is mindazokat; haragot, 

fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást 
és gyalázatos beszédet.  

Még nagyon sok rossz tulajdonság van, amit le kell vetkőz-
nünk, el kell hagynunk. Egyetlen módja van az új ember felöl-
tözésének, ha az elménket megújítjuk Isten Igéjével. Az ó em-
ber levetkőzése, és az új ember felöltése igen kedves Isten előtt. 

Róma 8,5–8.  
5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondol-

nak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira. 
6. Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondo-

lata pedig élet és békesség. 
7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten el-

len; minthogy az Isten törvényének nem engedelmes-
kedik, mert nem is teheti. 

8. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek ked-
vesek Isten előtt.  

Ahogy Krisztust felöltöd, képes leszel Szellem szerint járni, 
és nem a test cselekedeteit követni, ami által később az ördög 
könnyű prédájává válhatsz.  

Róma 13,14. Egyszerű fordítás 
14. Ehelyett „öltsétek magatokra” az Úr Jézus Krisz-

tust, és a régi emberi természetet pedig ne tápláljátok, 
se ne teljesítsétek a kívánságait!  
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Ha levetkőztük a régi emberi természetet és felöltjük Krisz-
tus természetét, akkor a test kívánságait meg tudjuk fékezni. 
Ha felöltöttük magunkra a krisztusi életet, akkor aszerint is 
éljünk. Ha folyamatosan az Ige útján járunk, akkor ezt meg 
tudjuk tenni.  

Efézus 5,1–2. 
1. Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szere-

tett gyermekek: 
2. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is 

szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk aján-
dékul, áldozatul, és jó illatul az Istennek. 

Mi is jó illatai vagyunk Istennek, ha az Igében járunk és Is-
tent utánozzuk. Amíg a földi testünkben élsz, addig folyamato-
san küzdenünk kell a testi természetünkkel. Ezért fel kell ölte-
nünk az isteni fajta szeretetet is, mert az Igéből láthatjuk meg, 
hogy miként cselekszik az új teremtés Krisztusban.  
 

Megszentelődés 
A legnagyobb háború a keresztény élet során a szellem és a 

test között folyik. Az Ige azt mondja, hogy a test harcol és há-
borúzik az újjáteremtett emberi szellem ellen. De ha a testünk 
és a szellemünk közötti háborút nem engedjük meg, akkor 
egyetlen ajtót sem hagyunk nyitva az ördögnek.  

Galata 5,15. 
15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázza-

tok, hogy egymást fel ne emésszétek. 
Meg kell értenünk a test és az újjáteremtett emberi szellem 

ellentétét, a harcát és azt, hogy miként feszítsük meg a testün-
ket, hogy megszentelt edényben élhessünk. A testünk a meg-
szentelt edényünk. Isten azt akarja, hogy szentül éljünk és tá-
volodjunk el minden bűntől.  

1Thessalonika 4,1. 3–5. 7. 
1. Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és báto-

rítunk is az Úr Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk 
tanultátok, hogyan kell forgolódnotok és Istennek tet-
szenetek: akképpen járjatok, hogy mindinkább gyara-
podjatok. 
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3. Mert ez az Isten akarata, hogy megszenteljen ti-
teket, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztas-
sátok; 

4. Hogy mindenitek szentségben és tisztességben 
tudja bírni a maga edényét, 

5. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, 
akik nem ismerik az Istent; 

7. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hí-
vott el minket az Isten.  

A Biblia arról tanít, hogy miként élhetünk Istennek tetsző 
módon, és a megszentelődésben hogyan juthatunk előbbre. A 
megszentelődés szó görög jelentése: Isten céljaira való elkülö-
nülés. Ez nem egy falat jelent közötted és a világ között, tehát 
ez nem egy elszigetelődés mindentől, hanem ez egy szellemi 
elkülönülés. Attól függetlenül mi foglalkozunk a világgal, mert 
céllal vagyunk itt. Azért éljünk szentül, hogy megmutassuk az 
embereknek a jézusi utat, és üdvösségre vezessük őket. A hívő 
ember elkülönül a világtól, ahol a bűn uralkodik, és attól meg-
tartóztatja magát, hogy Istennek éljen és szolgáljon. Egy oltár-
ra helyezett áldozatnak számít az, amikor feláldozzuk a testün-
ket élő áldozatul az Istennek, hogy Őt szolgáljuk.  

2Timótheus 2,21. Egyszerű fordítás 
21. Így tehát, ha valaki megtisztítja magát minden 

hamisságtól és gonoszságtól, akkor olyan edény lesz 
belőle, akit dicsőséges feladatokra fognak használni. 
Igen, akkor az az ember szent lesz, hasznos eszköz a 
Mester kezében, és minden jó munkára alkalmas. 

A megszentelődés sem egy pillanat alatt fog bekövetkezni, 
hanem egy véget nem érő folyamat, amiképpen az elme meg-
újítása is. A megszentelődés viszont nem azt jelenti, hogy nem 
fogunk hibákat elkövetni, hiszen a testünk még nincs megvált-
va. Nagyon oda kell figyelnünk a szent életben való járásra, 
mert nagyon gyorsan becsúszhat a résen az ördög a kísértései-
vel. Ezért el kell különíteni magadat az istenfélő életre, függet-
lenül attól, hogy milyen igei ismereted és elhívásod van. 

A megszentelt életvitel segít abban, hogy a szellemed ural-
ma alatt tudd tartani a testedet. Isten azt akarja, hogy tanuljuk 
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meg, hogyan kell a saját testünket uralni. Hogyan kell a szelle-
münk uralma alatt tartani a testünket. Olyan tisztességes mó-
don irányítsuk a testünket, hogy az valójában csak Istennek 
szolgáljon. Ne adjuk át magunkat a romboló kívánságoknak, 
ahogy a hitetlenek teszik, akik nem Isten útján járnak. Az Úr 
szent életre hívott el bennünket és nem arra, hogy bűnben él-
jünk. Ahhoz, hogy Isten tetszésére lehessünk, meg kell térnünk 
a helytelen cselekedetből és szentségben kell járnunk. A megté-
rés azt jelenti, hogy a helytelen úton járó először felismeri ezt, 
majd döntést hoz, hogy visszaforduljon Isten útjára. 

1János 2,15–16. 
15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a vi-

lágban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg 
abban az Atya szeretete.  

16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kíván-
sága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem 
az Atyától van, hanem a világból. 

Mivel mi újjászületett szellemi lények vagyunk, ezért szel-
lem szerint is kellene járnunk. Ahogy növekszünk az Igében, 
azzal tudást nyerünk, ami egy gyönyörűséges, megszentelt úton 
tart bennünket. Ha ezen járunk, akkor megmaradunk a kes-
keny ösvényen. Az Ige elmondja nekünk, hogy a világi dolgok 
mind múlandó kívánságok, semmi haszna nincs azoknak a hit-
életünkben. Járjunk a keskeny ösvényen, mert a világ követése 
nem kedves Isten előtt!  

2Korinthus 7,1. Egyszerű fordítás 
1. Kedveseim, mivel ilyen nagyszerű ígéreteket kap-

tunk Istentől, tisztítsuk meg magunkat minden olyan 
dologtól, amely akár a testünket, akár a szellemünket 
tisztátalanná teszi! Egészen szánjuk oda magunkat 
Istennek, és egész életünket szenteljük neki — így tisz-
teljük őt! 

Ha már újjászülettél és be is töltekeztél Isten Szellemével, 
akkor a tested a Szent Szellem templomává vált. Az Írás szel-
lemi értelemben arra utal, hogy a hívőkben hasonló módon él 
Isten, mint ahogy a jeruzsálemi Templomban is jelen volt.  

1Korinthus 6,19. Egyszerű fordítás 
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19. Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó 
Szent Szellem temploma! Igen, a Szent Szellem tulaj-
dona, akit Istentől kaptatok, ezért többé már nem ti 
rendelkeztek a testetekkel! 

Hívőként a mennyei Atyád elvárja tőled, hogy megzabolázd 
a tested kívánságait, szenvedélyeit, vágyait. (Gal, 5,24) A tes-
tünk nem a miénk: elsőként Istené, s ha házas vagy, akkor má-
sodsorban a hitvesedé és csak harmadsorban a tiéd. Az újjászü-
letett szellemed vezetésére figyelj, mert az biztos vezető! Neked 
kell megmondanod a testednek, hogy mit tehet és mit nem! 
Egy neves prédikátortól származó elgondolkodtató történet na-
gyon jól szemlélteti ezt. A kártyázás helyett behelyettesíthető 
bármi más, például paráznaság, bűncselekmény, stb. 

Egy újjászületett hívőt a vonaton megszólított két fiatal. 
Megkérdezték tőle, hogy becsatlakozna-e egy kártyapartiba, 
amit csak hárman lehet játszani. Azt válaszolta, hogy sajnos nem 
teheti. Megkérdezték, hogy miért nem? Azért, mert nem hoztam 
magammal a kezeimet! – mondta. Csodálkozva néztek rá, és azt 
mondták neki, hogy hiszen itt vannak a kezeid. De nem tehe-
tem, mert nem hoztam magammal a kezeimet, ezek a kezek 
nem az én kezeim! – felelte. Teljesen értetlenül néztek rá és 
kérték, hogy magyarázza el, miért nem tud ővelük játszani.  

Rátérve az Evangéliumra, elmondta: „Bennem a Krisztus 
lakik, az én testem a Szent Szellem temploma lett, az én kezeim 
az Ő kezei, és én az Ő kezeivel nem tehetek meg bármit! Én az 
Ő kezeivel ilyen játékot nem játszhatom, mert az nincs az 
Atyám tetszésére. Azért mondtam azt, hogy nem hoztam ma-
gammal a kezeimet, mert az én testem meghalt a Krisztussal”.  

Nem minden cselekedetünk van a Szent Szellem tetszésé-
re. Őt nem tanácsos megszomorítani, mert akkor a vele való kö-
zösségünk megsérül. A Szent Szellem könnyen megszomoro-
dik. Ezért csak olyanokat tanácsos tenni az életünkben, ame-
lyekkel a közösséget tudjuk ápolni Vele, hogy növekedhessünk 
abban, mert az a leggyönyörűségesebb. Úgy kell berendezni az 
életünket, hogy ne terheljük magunkat semmi fölösleges és 
káros dologgal. 
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MELLÉKLET 
 

A KERESZTSÉGEK FAJTÁI 
 

�Bevezető 
Szükséges szót ejteni a keresztségek fajtáiról, mert az embe-

rek bibliai ismerete hiányos ezen a téren. A húsvéti feltámadás 
hozta el az emberiség számára az üdvösség lehetőségét, a szel-
lemi újjászületés által. A pünkösdi kiáradás pedig Isten Szelle-
mének befogadását tette lehetővé. A keresztség legfőbb áldása 
az, hogy a megkeresztelt személy Isten tulajdona és védettje 
lesz. Valakinek a nevére megkeresztelkedni annyit jelent, mint 
hozzá csatlakozni, hozzá tartozni. Aki Jézus nevére keresztel-
kedik meg, az Isten országának állampolgára lesz.  

Apostolok cselekedetei 2,38.  
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és ke-

resztelkedjetek meg [merüljetek alá] mindnyájan a Jé-
zus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és 
veszitek a Szent Szellem ajándékát.  

Péter apostol az első pünkösd napján két új keresztségről 
prédikált: az egyik a Jézus nevére való megkeresztelkedés, a 
másik a Szent Szellem keresztség. Mindkettő Isten ingyenes 
ajándéka az ember számára. Az első pünkösd után több évvel 
az efézusi tanítványok még nem ismerték az újszövetségi ke-
resztségeket, csak az ószövetség szerinti bemerítkezést. Miután 
Pál tanított a keresztségekről, megértést kaptak a szívükben az 
igazságról, és megkeresztelkedtek Jézus nevére, majd kézráté-
tel által betöltekeztek a Szent Szellemmel. (Csel. 19,1–6)  

Miért szükséges megkeresztelkedni? Azért, hogy Isten ke-
gyelméből a megváltottak családjába tartozhassunk, és az újjá-
születés által elnyerhessük az üdvösséget, a mennyei állampol-
gárságot, és ezzel együtt Isten gazdag áldásait valamint a hívő-
ket törvényesen megillető jogokat és kiváltságokat. Jézus hatá-
rozottan mondja: „Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, 
aki pedig nem hiszen, elkárhozik”. (Márk 16,16) Minden ember 
szabad akaratot kapott arra, hogy áttérjen a mennybe vezető 
ösvényre vagy a pokolba vezető úton maradjon. Isten mindenki 
számára felkínálja az üdvösség lehetőségét.  
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A döntés, a választás és az azzal járó felelősség az emberé. 
Isten tiszteletben tartja teremtménye szabad akaratát, ezért 
senkit sem kényszerít arra, hogy Jézust befogadja a szívébe. A 
megváltottak osztályrésze, az örök élet, csak azokat illeti meg, 
akik még itt a földi életükben Jézus mellett döntenek. Az Írá-
sokban a következő keresztségekkel találkozhatunk. 

 
�Gyermekbemutatás 

Lukács 2,22. 
22. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának nap-

jai a Mózes törvénye szerint, felvitték Őt [Jézust] Jeru-
zsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.   

Életbevágóan fontos tudni, hogy a gyermekkeresztség nem 
ad üdvösséget! Teljes evangéliumi körökben a kisgyermekeket 
csak felajánlják az Úrnak, és a lelkipásztor imádkozik értük. 
Hálát ad Istennek a gyermekért, és a kezét rátéve megvallja 
felette, valamint szülei felett az Ige és Isten kegyelme alapján a 
szent oltalmat, az áldások teljességét, a bölcsességet és a Szent 
Szellem vezetését. A Krisztusban kapott hatalmával megtöri a 
gonosz minden erejét felettük és kiküldi az angyalokat, töltsék 
be a feladatukat, hogy a gyermek zavartalan békében növeked-
hessék fel. Ez a célja a „gyermekkeresztségnek”.  

Jézus megváltói munkájának köszönhetően az újszövetség-
ben eleget teszünk a gyermekbemutatásnak azzal, ha a család 
elviszi a kisgyermeket a gyülekezetbe, ahol a lelkipásztor imád-
kozik érte. Ezt egy imaminta, amely felhasználható: 

Uram, eléd jövünk ezzel a csöppséggel! Felajánljuk Neked, 
és Eléd helyezzük őt, hogy Isten védelmét élvezhesse. Teljesed-
jenek be rajta a Te Igéid! Dicsőség Istennek a kis ……… (név) 
gyermekért, aki az Úr drága jutalma. Mennyei Atyám, Jézus 
nevében a kezünket a gyermekre tesszük, és megvalljuk a 
szent Igédet felette. Kérjük, hogy a Te szent védettséged kísér-
je őt, szüleit és keresztszüleit az egész életükben, hogy ……. 
(név) a Te dicsőségedre felnövekedhessen. Hisszük, Uram, 
hogy a te szent keneted lesz a gyermek és szülei fölött az éle-
tük minden napján, és kiárasztod a Te bölcsességedet felettük. 
Kérjük, Uram, a segítségedet, hogy az iskolai tanulmányok-
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ban a gyermek könnyen haladjon előre. Kérjük, Istenem, a cso-
dálatos vezetésedet az életük minden percében. Kirendeljük a 
szolgáló angyalokat, hogy töltsék be az ő feladatukat, a gyer-
mek és szülei életének minden napján vigyázzák őket, hogy a 
családot a Te útjaidon vezessék, irányítsák, amíg a gyermek 
maga meg nem tanulja, hogy melyik utat kell választania. Ma-
gasztalunk Téged …… (név) életében. Minden sötét és gonosz 
erőt, minden gonosz tervet és szellemet, betegséget és fájdal-
mat megtörünk az életük felett, Jézus hatalmas nevében! 
Semmissé tesszük a sötétség gonosz erőit, hogy a gyermek az 
Úr védőszárnyai alatt csodálatosan felnövekedhessen, és az Úr 
Jézusé lehessen az élete minden napján. Ámen.   

Az Úr Jézus magához hívta a gyermekeket, ölébe vette és 
megáldotta őket. Az Úr minden gyermekét hívja, hogy ölbe ve-
hesse és megáldhassa. Születésünktől fogva Ő tart az ölében és 
oltalmaz, megáld minden napon, mint ahogy a kis ……….-val 
(név) is teszi. Dicsőség és hála legyen Neki ezért!  

Mivel a „gyermekkeresztség” nem ad üdvösséget, ezért az 
örök élet elnyeréséhez majd be kell fogadnia Jézust a szívébe, 
amikor elérkezik a számon kérhetőség kora. Tehát amikor a 
gyerekek képessé válnak különbséget tenni a jó és a rossz kö-
zött (kivéve a fogyatékkal élők), akkor válik szükségessé, hogy a 
szellemükben újjászülessenek. 

 
�Keresztség Jézus nevére 

Róma 10,9–10. 
9. Mert ha a te száddal vallás teszel az Úr Jézusról, 

és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a 
halálból, üdvözülsz.  

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal 
teszünk pedig vallás az üdvösségre.   

Kizárólag ez a fajta keresztség ad üdvösséget! Az újszövet-
ségben a legfontosabb keresztség a Jézus Krisztus nevére való 
megkeresztelkedés, mert ez a szellemi újjászületésünk és üd-
vösségünk alapköve. (Csel. 19,5) Az újjászületés elengedhetet-
len feltétele az üdvösségnek. Az újjászületés által kerülünk va-
lóságos, igaz kapcsolatba Istennel, Jézus kiontott, megtisztító 
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szent vére által. Ahogy szüleinknek köszönhetően megszüle-
tünk testben, hasonlóképpen a szellemünknek is meg kell szü-
letnie Isten Szellemétől. Isten kifejezett akarata az, hogy min-
den ember üdvözüljön. (1Tim. 2,4)  

Jézus nyomatékot helyezett a szellemi újjászületés fontos-
ságára, amikor azt mondta: „Szükség néktek újonnan (fentről) 
születnetek”. (Ján. 3,7) Az üdvösség elnyerése nem egy folya-
mat, hanem Jézus Krisztus befogadásával azonnal megtörté-
nik. Isten a hitmegvallásod után egy szempillantás alatt újjáte-
remti a belső emberedet, vagyis a szellemedet. Amikor Jézust 
befogadjuk életünk Urának és Megváltójának, akkor keresztel-
kedünk bele Isten családjába. Egyedül ettől válik az ember ke-
reszténnyé, nem pedig a templomba járástól vagy valamely 
felekezethez való tartozástól.  

Ez nem átkeresztelkedést jelent, hiszen minden üdvösségre 
szomjazó ember Jézus Krisztus nevében keresztelkedik meg, 
nem pedig egy felekezet nevében. A helytelen útjaink felisme-
rése és elhagyása a megtérés. Ma, a kegyelem korszakában, 
amíg nyitva van a menny kapuja, az a legfontosabb feladat, 
hogy az emberek kortól, nemtől és felekezeti hovatartozástól 
függetlenül üdvösséget nyerjenek, mindörökre élvezve Isten ki-
rályságának mérhetetlen gazdagságát.  

Jézus az egyetlen út az Atyához, nincs más! (Csel. 4,12) Az 
üdvösséget Krisztus befogadásával kegyelemből, hit által kap-
juk meg, és nem érdemelhetjük ki jócselekedetekkel. (Ef. 2,8–
9) A szellemi újjászületés csodálatos élményét mindenki meg-
tapasztalhatja, aki teljes szívéből elfogadja Isten Fiát élete 
Urának egy hangosan elmondott imával. A Róm. 10,9–10 két 
feltételt említ, amit csak a földi élet során lehet beteljesíteni: 
szívvel hinni és szájjal kimondani. Azt, hogy az életünk befejez-
tével a szellemünk a lelkünkkel együtt a legjobb helyre kerül-
jön, még a földi életünkben kell megválasztanunk. Ehhez segít-
ségül itt található az élet legfontosabb imája, amit hittel és 
hangosan kell elmondani Istennek. 

IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT 
Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és 

tiszta szívből, a hitemet kimondva imádkozom: Hiszem, hogy 
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Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, majd feltá-
madt és ma is él! Úrrá teszlek, Jézus, az életem felett! Köszö-
nöm, hogy megváltottál az életed árán! Ámen.  

 
�Szent Szellem keresztség 

Lukács 11,13. 
13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitok-

nak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti 
mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle 
kérik.   

Csak az üdvösséget követően nyílik lehetőség megkeresztel-
kedni a Szent Szellemmel (Szentlélekkel). Ez valójában az Isten 
Szellemével való betöltekezés. Először újjá kell születnie az 
ember szellemének, s csak azt követően lehet megkeresztel-
kedni, betöltekezni és beteljesedni a Szent Szellemmel. Mert 
Isten Szelleme csak a Jézus vére által megtisztított házba (test-
be) költözik be. A Szent Szellemmel való beteljesedésnek kö-
szönhetően nyílik meg a lehetőség a nyelveken szólásra (Csel. 
2,4 Kor. 14), s arra, hogy Isten Szent Szelleme a hívőn keresztül 
bármely pillanatban működtethesse a kilenc szellemi ajándék 
valamelyikét az Ő akarata szerint. (1Kor. 12,8–11)  

Isten akarata, hogy teljesek legyünk a Szent Szellemmel. A 
Szent Szellem keresztségnek két módja van. Az egyik a kézráté-
tel (Csel. 19,6), a másik pedig az, hogy imádságban kérjük Is-
tentől. A Lukács 11,13 csak egy feltételt említ, ez pedig a hittel 
való kérés. Hinned kell azt, hogy Isten az ima végeztével meg-
válaszolta a kérésedet. Isten csak jó ajándékot ad, ezért nem 
kell félni attól, hogy nem azt kapjuk, amit kértünk. (Luk. 11,11–
12) Miután a mennyei Atya megkeresztelt és betöltött az Ő 
Szellemével, minden nap átélheted a pünkösdi erőt, s megért-
heted általa Isten Igéjének rejtett üzenetét. Az alábbi ima segít-
ségével betöltekezhetsz Isten Szellemével. 

IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT 
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki 

Jézus nevében kéri Tőled a Szent Szellemedet, Te örömmel 
odaadod Őt. (Luk. 11,13) Ezért, drága mennyei Atyám, a Te 
Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet. 
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Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a 
Szent Szellemmel! Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy minden 
imámat meghallgatod, megválaszolod és kérésemre Te most 
betöltöttél engem a Te Szellemeddel. Ezért hitben megvallást 
teszek: teljes a szívem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, be-
teljesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek 
jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanít-
ja, ahogy a Szellem adja a kiejtést. Ő örökké bennem él és ve-
lem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen. 

 
�Vízkeresztség 

Máté 3,11. Egyszerű fordítás 
11. Én [Keresztelő János] vízbe merítem be azokat, 

akik megváltoztatják a gondolkodásukat és visszatér-
nek Istenhez. De aki utánam jön, annyival hatalma-
sabb nálam, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a 
saruját levegyem. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe 
merít be titeket. 

Lényeges tudni, hogy a vízkeresztség sem ad üdvösséget! A 
vízkeresztség a keresztre feszítés előtti időkre nyúlik vissza, 
ami a „baptizó” szó jelentése alapján bemerítkezést (alámerü-
lést) jelent. Jézus felnőttként ment el Keresztelő Jánoshoz, aki 
bemerítette Őt a Jordán vizébe. (Mát. 3,13–17) Jézus megváltó 
munkája előtti időben a bemerítkezésen kívül nem volt más le-
hetőség a megkeresztelkedésre.  

Az újszövetségben is találunk a bemerítkezésről példát. 
Apostolok cselekedetei 8,35–39.  
35. Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén 

ezen az Íráson, hirdeté néki a Jézust. 
36. Mikor pedig menének az úton, jutának egy víz-

hez; és monda a komornyik: Ímhol a víz, mi gátol, hogy 
megkeresztelkedjem? 

37. Fülöp pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, 
meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy Jé-
zus a Krisztus, az Isten Fia. 

38. És megállítá a szekeret; és leszállának mindket-
ten a vízbe, Fülöp és a komornyik; és megkeresztelé őt. 
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39. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Szelle-
me elragadá Fülöpöt; és többé nem látta őt a komor-
nyik, mert tovább méne az ő útján örömmel. 

Ebből a történetből jól látható a sorrend. A komornyik elő-
ször befogadta Jézust a szívébe, amely által újjászületett. (37. 
vers) Így már üdvözültként vette a vízkeresztséget. (38. vers) 
Aki az újszövetségben vesz vízkeresztséget, annak példaértékű 
a komornyik esete, ami megmutatja, hogy előbb újjá kell szü-
letni, mivel a bemerítkezés önmagában nem ad üdvösséget.  

A vízkeresztség által nem léphetünk be az Istennel való szö-
vetségbe! Téved az, aki azt hiszi, hogy csak vízkeresztséggel a 
mennybe lehet jutni! Újjászületés nélkül ugyanolyan elveszett 
marad az illető bemerítkezés után is, mint amilyen előtte volt. 
Ezért a bemerítkezés semmiképp sem helyettesítheti a szellemi 
újjászületést! A vízkeresztség csak formális, ünnepélyes kifeje-
zése annak, ami szellemben az újjászületéskor történik. A 
bemerítkezés azt jelképezi, hogy Krisztussal együtt meghaltunk 
a bűnnek, és új életre támadtunk fel Ővele.  
 
�Tűzkeresztség 

Lukács 3,16.  
16. Felele [Keresztelő] János mindeneknek, mond-

ván: Én ugyan vízzel keresztellek titeket; de eljön, aki 
nálamnál hatalmasabb, akinek nem vagyok méltó, hogy 
sarujának kötőjét megoldjam: Ő majd Szent Szellem-
mel és tűzzel keresztel titeket.   

A tűzkeresztségről kevés információt nyújt a Biblia. Keresz-
telő János felhívta a figyelmet arra, hogy az utána jövő Úr Jé-
zus Szent Szellembe és tűzbe fogja bemeríteni a hívőket. Érde-
kes egybeesés, hogy a Máté 3,11-ben és a Lukács 3,16-ban tűz-
nek fordított „pür” görög szó szerepel a pünkösdi kettős tüzes 
lángnyelvek leírásakor is (Csel. 2,3), továbbá az 1Korinthus 
3,11–15 versekben. Amikor Jézus Krisztus visszajön ítéletet fog 
tartani. Az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki mire 
épített, az Igére vagy valami másra. Ez egy szellemi értelemben 
vett tűz, ami megmutatja, nyilvánvalóvá teszi, hogy kinek mit 
ér a földön végzett szellemi munkája. (Ésa. 4,4. Mal. 3,2)  
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