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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.  
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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 el-
ménk 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! 

 



 7 

A MEGVÁLTÁS 
1. Áldás és átok 

 
Édenkerti átok 

A Biblia említést tesz az édenkerti átokról és a Törvény át-
káról. Az első átok, amit Isten szavai szerint az Ő Törvényének 
megszegése vont maga után, az 1Mózes 3-ban található. A Sínai 
hegyen adott Törvény (Tízparancsolat) megszegésének követ-
kezménye pedig az 5Mózes 28-ban olvasható.  

Drasztikus változás következett be, amikor Ádám bűn-
beesésével a föld átok alá került. Ez kihatott a kígyóra, Évára, 
Ádámra és a földre:  

– A kígyóra vonatkozóan: átok következményeként a ha-
sán jár és port eszik. Jézus később megfosztja a hatalmától. 
(1Móz. 3,14–15) 

– A nőre vonatkozóan: megsokasodnak a terhességgel járó 
nehézségei, és fájdalommal szüli gyermekeit. Nehéz munkája 
mellett még gyermekeket is szül és nevel. Szeretne uralkodni a 
férjén, de mégis ő fog uralkodni rajta. (1Móz. 3,16)   

– A férfire vonatkozóan: Ádám vétke miatt a földre átok 
szállt, ezért fáradságos munka lett az ember osztályrésze. 
(1Móz. 3,17)  

Az embernek le kellett aratnia a bűne keserű gyümölcsét, az 
átkot. Isten az ügyet a saját kezébe vette és a kígyóhoz szólt 
elsőként. Ádám hallhatta Istennek a kígyóhoz intézett szavait:  

1Mózes 3,15. Egyszerű fordítás 
15. Ellenségeddé teszem az asszonyt, téged pedig az 

ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony 
leszármazottjai folytonosan harcolni fognak egymás-
sal. Az asszony leszármazottja [Jézus] a fejedre tapos, 
te pedig a sarkába harapsz. 

Az Úr csodálatos könyörületességét láthatjuk a következő 
gondolatban. A kígyó a gonoszság forrása, az „asszony magva” 
(Jézus) a megváltás eljövendő forrása. 

Az édenkerti átok igazából azt jelenti, hogy a bukás után az 
ember nem élhetett tovább az Édenkertben, és nem sütkérez-
hetett Isten dicsőségének sugaraiban. 
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Az Édenből való kiűzetést követően az emberiségnek kint 
kell élnie a világban és szembe kell néznie a problémákkal, be-
tegséggel, szegénységgel, a sötétség erőivel. Isten ellátásáról 
leszakadva e világban keményen meg kell dolgoznia a megél-
hetésért. De Jézus megváltott bennünket, hogy Isten fiai és 
áldottjai lehessünk. Az ószövetségben a törvény azért adatott, 
hogy az engedelmesek mentesülhessenek az átok alól. A tör-
vény áldásának és átkának a jelentését az Ószövetségben talál-
juk meg. 
 

A törvény áldása 
Az áldás fogalma: a jó dolgok összessége; Istentől a legjobb. 

Amikor Isten megáld minket, akkor az Ő élete és ereje száll 
ránk, hogy az áldás valóságosan megnyilvánulhasson.  Az áldás 
a hitéletben egy cselekmény, jót előidéző szó és gesztus, ami az 
átok ellentéte. Az „áldani” szó héber megfelelője a „bárach” szó, 
amelynek jelentése: valakinek útravalóul adni Isten egy bizo-
nyos ígéretét, őt jótékony erővel felruházni. Átadni, ráhelyezni 
valakire egy isteni képességet, hogy gazdag és teljes életet éljen. 
Micsoda kiváltság, ha hívő keresztényekként másokat megáld-
hatunk! Óriási erő rejlik abban, amikor imádkozunk, és áldást 
szólunk az emberek felett. A bibliai időkben hittek ebben. Pél-
dául a halála előtt Izsák is megáldotta a fiát. (1Móz. 27,28)  

Isten választott népe, Izrael, ismerte a mózesi Törvény ál-
dásait. A szabad akaratuknál fogva nekik kellett eldönteniük, 
hogy az áldást vagy az átkot választják. 

5Mózes 11,1. 26–28. 
1. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg 

az Ő megtartani valóit: rendeléseit, végzéseit és pa-
rancsolatait minden időben.  

26. Lásd, én előtökbe adom ma az áldást és átkot!  
27. Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti 

Istenetek parancsolatainak, amelyeket én e mai na-
pon parancsolok néktek;   

28. Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az 
Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az 
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útról, amelyet én ma parancsolok néktek, és idegen 
istenek után jártok, akiket nem ismertetek.   

Miután Isten megadta Mózesnek a törvényt (Tízparancsola-
tot), így Izrael népe választás elé lett állítva, hogy engedelmes-
kedik, vagy ellenszegül annak. Akik betartották a törvényt, ők 
annak áldásaiban jártak.  

5Mózes 28,1–2. 
1. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te 

Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden 
Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: 
akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz 
téged az Úr, a te Istened;  

2. És reád szállanak mindez áldások, és megtelje-
sednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek 
szavára.  
 

A törvény átka 
Az átok fogalma: a rossz dolgok összessége, az áldás ellenté-

te. Büntető csapás következménye, súlyos baj, gonosz kívánság. 
Az átkok az ördögtől származnak, nem pedig Istentől. Ugyanis 
a mennyben csak áldások találhatók. Fontos tudni, hogy aki-
ben Jézus lakozik, azt a hívőt nem lehet elátkozni! 

Amikor Izrael népe megszegte a törvényt, akkor ők saját 
magukat vonták átok alá. 

5Mózes 28,15. 20–22. 27–29. 61. Egyszerű fordítás 
15. Izráel, ha nem hallgatsz Istenünk, az Örökkéva-

ló szavára, ha nem engedelmeskedsz parancsainak, és 
nem teljesíted rendelkezéseit, amelyeket ma neked 
parancsolok, akkor ezek az átkok szállnak rád, és be-
teljesednek rajtad. 

20. Átkot és zűrzavart küld rád az Örökkévaló min-
den vállalkozásodban. Csapásokkal sújtja, amihez hoz-
záfogsz, míg hamar elpusztulsz, végleg tönkremész, 
jóvátehetetlenül. Így bánik veled, ha elfordulsz tőle, 
ha hűtlenül elhagyod. 
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21. Halálos járványt küld rád, amely rátok ragad, 
amíg teljesen elpusztít benneteket. Bizony, kipusztul-
tok arról a földről, amelyre most készültök bemenni. 

22. Megver titeket az Örökkévaló lázzal, sorvadás-
sal és gyulladással, földedet pusztító hőséggel és a-
szállyal, gabonádat üszöggel és rozsdával, s addig gyö-
törnek, míg elpusztulsz. 

27. Megver titeket az Örökkévaló egyiptomi beteg-
ségekkel: fekéllyel, daganatokkal, rühességgel és bőr-
betegséggel, gyógyíthatatlanul. 

28. Megver tieteket az Örökkévaló őrülettel, vak-
sággal és megzavarodással. 

29. Fényes nappal is úgy keresel utat, ahogy a vak 
tapogat a sötétben. Mindenben szerencsétlen, elnyo-
mott és kifosztott leszel, és nem lesz senki,    hogy meg-
szabadítson. 

61. Még azokat a csapásokat és betegségeket is, 
amelyek nincsenek leírva ebben a törvénykönyvben – 
bizony rátok hozza valamennyit, amíg egészen elpusz-
tít benneteket! 

Ezekből az Igékből világosan láthatjuk, hogy a betegség és a 
szegénység a törvény átkának a része. Az itt felsorolt csapások 
és betegségek, a 61. vers értelmében pedig minden betegség és 
minden kín a törvény megszegésének a következménye.  
 

Veszélyes félreértések  
A pontatlan bibliafordítás következtében sokan tévesen azt 

hiszik, hogy Isten büntet bennünket. Ezt még súlyosbítja az, 
hogy több fordítás úgy értelmezhető, hogy mintha Isten maga 
büntetné betegségekkel és katasztrófákkal a népét.  

 

� Az egyik ilyen sajnálatos eset: „Megver téged az Isten…” 
(5Móz. 28,27) Dr. Robert Young, a Tanácsok a Biblia értelme-
zéséhez című kiadvány szerzője rámutat arra, hogy az eredeti 
héberben az Ige inkább megengedő nyelvtani igeidőben van, 
nem pedig okozatiban. Valójában valahogy így kellett volna 
fordítani: az engedetlenség bűne miatt az Úr megengedi, hogy 
ezek a csapások rád szálljanak. Az okozati igeidő azt jelenti, 
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hogy Istenre akarják ráhárítani a gonosz dolgokat, de ez téves 
elképzelés. A megengedő igeidő pedig azt jelenti, hogy Isten 
tiszteletben tartja az embernek adott szabad akaratot és nem 
kényszeríti a helyes útra, hanem csak terelgeti az Ő útján. 

Ha Isten gonoszt teremtene, akkor Ő maga lenne az ördög. 
Ha Isten elkövetne gonosz dolgokat, akkor nem lenne joga az 
igazság trónján ülni és megítélni a gonoszságot. Isten a hatal-
mas atyai, féltő szeretetével veszi körül a teremtményeit. Nem 
Istentől származnak a rossz dolgok, de megengedi azokat, mert 
az embernek adott szabad akarat szent előtte. 

Hatalmas különbség van az elkövetés (cselekvés) és az enge-
délyezés (eltűrés, elnézés) között. Az engedélyezés jelentése: 
Isten tartja az adott szavát, mert Ő soha nem vonja vissza az 
embernek adott szabad akaratát, ezért kénytelen tétlenül nézni, 
tudomásul venni, ha a teremtménye téves úton akar járni. Néz-
zünk erre egy példát:  

1Sámuel 15,11. Egyszerű fordítás 
11. „Már bánom, hogy Sault királlyá tettem, mert 

hátat fordított nekem: nem végezte el, amit parancsol-
tam neki.” Sámuel ezen annyira felháborodott, hogy 
egész éjjel kiáltott az Örökkévalóhoz. 

1Sámuel 16,14–15. Egyszerű fordítás 
14. Saultól viszont eltávozott az Örökkévaló Szel-

leme. Azután a királyt egy gonosz szellem kezdte gyö-
törni, akit az Örökkévaló küldött. 

15. Szolgái ezt javasolták Saulnak: „Látod, urunk, 
hogy gyötör téged ez a gonosz szellem, amelyet Isten 
küldött! 

Amikor Saul király hibázott: az Úrnak Szelleme eltávozott 
Saultól, és gonosz szellem kezdte gyötörni őt. Igazából Saul 
bűne szakította meg az Istennel való közösségét, Isten pedig 
nem akadályozhatta meg, hogy az ördögtől származó gonosz 
szellem gyötörje őt. Az ördögnek joga volt ehhez, miután Saul 
kilépett az Istennel való közösségből, amelynek tagjaként vé-
dettség járt neki.  

Ez vers az eredeti héber szövegben megengedő igeidőben 
állt, mivel azonban a magyarban nincs ilyen igeidő, ezért több 
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kiadásban okozatiban lett lefordítva, ami téves következtetést 
eredményez. A gonosz szellemet tehát nem Isten küldte, mint 
ahogy láthatjuk a pontosított Károli fordításban.  

1Sámuel 16,14.  
14. És az Úrnak Szelleme eltávozék Saultól, és az Úr 

megengedte, hogy egy gonosz szellem kezdje gyötörni őt. 
15. És mondának Saul szolgái néki: Ímé most a go-

nosz szellem, aki az Úr Szellemének helyébe lépett, az 
gyötör téged! 

Isten nem küld csapásokat és betegségeket a népére, ahogy 
a téves fordítások mutatják. Isten Igéje nem állítja azt, hogy 
ezek a bajok Istentől származnának. Amikor valaki megszegi 
Isten parancsolatait, akkor kilép az Ő védelme és jelenléte alól. 
Amikor Isten népe megszegte az Ő parancsolatait, többé nem 
illette meg őket a szent védelem. Isten nem tehetett mást, mint 
megengedte az ördögnek, hogy betegséggel gyötörje őket. A 
bűneik és a gonoszságuk volt az az ajtó, amin ezek a szörnyű 
csapások elérték őket. 

 

�Hasonlóképpen sokan félreértik Jóbot is. Mivel neki nem 
volt megfelelő rálátása a betegségek eredetéről és Isten szerete-
téről, ezért mondta azt helytelenül, hogy Isten megsebez és 
összezúz. (Jób 5,18) Alapelv, hogy a Biblia összes Igéjét a szere-
tet fényében kellene tanulmányozni, mert akkor nem adódná-
nak ilyen félreértelmezések. Isten = szeretet. A szeretet pedig 
nem gonosz. Egy normális szülő sem töri el a gyermeke végtag-
jait, hogy utána begipszeltesse és ápolhassa. A két példához 
hasonlóan sajnos több téves fordítás található a Bibliában. 

 

�Isten akaratát is sokan tévesen értelmezik a hiányos taní-
tások miatt. A legtöbb keresztény használja a Miatyánk imád-
ságot, amelyben az szerepel: „jöjjön el a Te országod, legyen 
meg a Te akaratod”. (Mát. 6,10) De nem lenne szabad figyel-
men kívül hagyni a folytatást: „amint a mennyben, úgy a föl-
dön is”. Mivel a mennyben nincs betegség és semmiféle gonosz 
dolog, ezért onnan nem is származhat egyetlen kór és tragédia 
sem! A Miatyánk imával valójában azt kérjük, hogy úgy telje-
süljön be Isten akarata itt a földön, mint ahogy a mennyben 
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teljesül be. De a földön nem mindig Isten akarata valósul meg, 
mert jelenleg e világ ura a sátán. (2Kor. 4,4) Ahhoz, hogy he-
lyesen láthassuk Isten akaratát, tanulmányoznunk szükséges 
az Írást. A megváltásban megnyilvánult, hogy Isten akarata az, 
hogy az emberek egészségben, bővölködésben és az örök élet 
birtokában éljenek. A János 10,10 egyértelműen elmondja, 
hogy a tolvajkodó ördög a pusztító, Jézus pedig a szabadító. 
Ahányszor Jézus a földön gyógyított, akkor Isten akaratát cse-
lekedte. Amikor Jézus imádkozott a leprásért, Isten akaratát 
mondta ki: „Akarom, tisztulj (gyógyulj) meg!” (Márk 1,41)  

 
Megváltva az átoktól 

Az ember bukása nem egy végleges állapot, mert Isten a Fia 
által gondoskodott a megváltásunkról. A megváltás az édenker-
ti kezdeti, eredeti állapot helyreállítását jelenti. A keresztény 
körökön kívül sehol nincs szó megváltásról, mert más körök-
ben ez nem létezik. Legfeljebb önmegváltásról beszélnek he-
lyenként, ami az embert az élete végén nem képes a mennybe 
juttatni. A vallásalapítók közül még senki sem támadt fel! E-
gyedül Jézus támadt fel és Ő ma is él. Egyedül csak az élő Isten 
képes az imádságokat megválaszolni.  

Daniel Kolenda nemzetközi evangélista következő bizony-
sága jól érzékelteti azt, hogy az ember nem tudja saját magát 
megváltani: Nemrég láttam egy dokumentumfilmet egy ember-
ről, akit bűnözök elraboltak Mexico Cityben, és váltságdíjat 
követeltek érte. Meztelenül tartották fogva egy kis ládában, 
ahol még mozogni se nagyon tudott. Már 200 napja ott volt. A 
felesége egész idő alatt kétségbeesetten fáradozott azon, hogy 
eladja minden személyes ingóságukat, és összegyűjtse a szük-
séges pénzt. Végül ki tudta fizetni a váltságdíjat, és a férjét el-
engedték. Az igazság az, hogy ez az ember semmit sem tett a 
saját megváltásért. Csak feküdt egy ládában, és még talpra sem 
tudott állni. A váltságdíj nem volt olcsó. Aki azt állítaná, hogy 
ez olcsó volt, az sértés lenne az egész családra nézve, akik azt 
felelnék erre: „Maguknak fogalmuk sincs, mibe került ez ne-
künk!” Ez a történet az evangélium modern leírása. Az emberi-
séget az édenkerti bukáskor foglyul ejtette a sátán, és megkö-
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tözte a bűnnel. Tehetetlenek voltunk, reménytelenek, nem tud-
tuk megmenteni magunkat. De Isten rátekintett a helyzetünk-
re, és így szólt: „És az Isten könyörül rajta és azt mondja: Sza-
badítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat talál-
tam!” (Jób 33,24) Ez a váltságdíj Jézus lett, aki — mivel szere-
tett minket — hajlandó volt bármekkora árat fizetni a megvál-
tásunkért. Ez az ár nagyon nagy és végleges volt. Jézus nem 
pénzzel fizetett értünk, hanem „az életét adta váltságul soka-
kért”. (Márk 10,45) És ő vállalta ezt az árat is, hogy felmenjen a 
keresztre. Sosem fogjuk megérteni, milyen súlyos árat fizetett 
értünk!  

Akik az ószövetségben betartották a törvényt azok áldások-
ban jártak, akik megszegték, azok átok alá helyezték magukat. 
Most az újszövetségben egy sokkal jobb szövetségünk van Jé-
zus által! A Biblia az újszövetséget ugyanis egy jobb szövetség-
nek nevezi! (Zsid. 7,22. 8,6)  

Fontos, hogy minden hívőnek legyen megfelelő bibliai is-
merete a megváltásról, mert ezek jó irányba fogják megváltoz-
tatni az életét! A megváltás műve magában foglalja a betegség, 
a szegénység és szellemi halál alóli megváltást. Isten abban leli 
a jókedvét, ha nekünk megvan mindenünk, amiről Isten Igéje 
azt mondja, hogy birtokolhatjuk.  

Galata 3,13–14. 29. Egyszerű fordítás 
13. Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény 

átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot. Az 
Írás ezt így magyarázza: „Átok sújt mindenkit, akit fá-
ra függesztve végeznek ki.”  

14. Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézus-
ban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy hi-
tük által megkapják a megígért Szent Szellemet. 

29. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábra-
hám leszármazottjai vagytok, és egyúttal örökösei min-
dannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjai-
nak ígért. 

Ez az igesor elmondja, hogyan váltott meg minket Jézus 
Krisztus az ószövetségi törvény háromszoros átkától: a beteg-
ségtől, a szegénységtől és a szellemi halál átkától. A Biblia azt is 
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leírja, hogy Jézus hogyan nyitotta meg az utat számunkra, hogy 
az átkok helyett Ábrahám áldásait élvezhessük: a bővölködést 
(2Kor. 8,9), a szent egészséget (1Pét. 2,24) és a mennybéli örök 
életet (1Ján. 3,14). Az újjászületett hívőknek ezekben a szellemi 
áldásokban kellene járniuk. (Ef. 1,3)  

Ábrahám áldásai a pogányokra (nemcsak izraelitákra, ha-
nem a nemzetekre) is kiterjednek! (Gal. 3,14) Jézus viselte és 
elhordozta a fájdalmainkat a megváltó munkája során. (Ésa. 
53,4–5) Jézus sebeivel nyertünk gyógyulást, a szent vére pedig 
megmosott és igazzá tett! (1Pét. 2,24. Róm. 5,9) Gyakran valld 
meg ezeket az Igéket, hogy az életed részévé váljanak! 

Jézus Krisztus két évezrede az élete feláldozásával megvál-
tást hozott az emberiség számára. Az Ő szent vére eltörölte a 
bűnt, továbbá megváltást hozott a háromszoros átokra. Kisza-
badított a betegség, a szegénység és a szellemi halál alól. Jézus 
Krisztusban az áldások jog szerint hozzánk tartoznak, de ezeket 
csak akkor tudjuk birtokba venni: 

– ha befogadjuk Jézust életünk Urának, ezzel elfogadjuk a 
megváltás művét; 

– ha megismerjük azt, hogy a megváltás mit adott (örök élet, 
gyógyulás, bővölködés, békesség, öröm, stb.) a számunkra! 

Kenneth E. Hagin nemzetközi bibliatanító esete jól rávilágít 
arra, hogy csak azt tudjuk használni, amiről már ismeretünk 
van, hogy már a miénk. Ezért meg kell ismernünk az Írásokból, 
hogy a megváltás során mit kaptunk Krisztusban, hogy azt 
használni is tudjuk, és a javunkra válhasson! 

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

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

Aki már befogadta Jézust a szívébe, az örök élettel rendel-
kezik! Nem akkor kapjuk meg, amikor az életünk végén a 
mennybe kerülünk; hanem már most megvan a dzoé (isteni 
fajta) élet! De ha nincs ismereted erről a dzoé életről, ha nem 
tudod, hogy mi ez, illetve hogyan járj ennek a világosságában, 
akkor sohasem leszel képes élvezni annak valóságát. A termé-
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szetes fizikai életben is megtörténhet, hogy van valamid, de 
nem tudsz róla, és így semmi haszna.  

Erről Kenneth E. Hagin így tett bizonyságot: 1947-ben még 
karácsony előtt elhatároztam, hogy félreteszek egy kis pénzt a 
feleségem ajándékára. El is kezdtem azzal, hogy betettem egy 
húszdollárost a pénztárcám titkos rekeszébe. Később azonban 
teljesen megfeledkeztem róla. Néhány hétre rá kifogyott a ben-
zinem és nem tudtam tankolni. Mivel abban a tudatban vol-
tam, hogy nincs nálam semmi pénz, így fel kellett hívnom a 
gyülekezet egyik diakónusát, hogy jöjjön értem. Később, ami-
kor a pénztárcámban kutattam, rátaláltam erre a húszdolláros-
ra. Valójában nem mondhatom, hogy nem volt pénzem benzin-
re, hisz volt nálam húsz dollár, csak nem tudtam róla, és így 
nem volt semmi haszna.  

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, 
amink már megvan – az örök életet –, és járjunk annak vilá-
gosságában. Valld meg: Én meg fogom tanulni, hogyan járjak 
annak a világosságában, amim már megvan, az örök életem 
világosságában! 
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A MEGVÁLTÁS 
2. Felmentve a szellemi halál átka alól 

 
Elkülönülés Istentől 

A Biblia háromféle halálról beszél, amelyről feltétlenül 
tudnunk kell. Ezek: a szellemi halál, a fizikai halál és az örök 
halál. A szellemi halál nem a testünkre, hanem a szellemünkre 
van hatással. Az ember fizikai halála a szellemi halál következ-
ménye. Az örök halál, más néven a második halál a halál végle-
gesítését jelenti, mert az idők végén a pokol (az ördög és a po-
kol lakói) a tűzzel és kénkővel égő tóba lesz vetve. 

A három halál közül elsőként a szellemi halál jött a be 
földre, majd megnyilvánult a fizikai testben is. A fizikai halál az 
embereken uralkodó szellemi törvény megnyilvánulása, amit 
Pál apostol „a bűn és a halál törvényének” nevez. (Róm. 8,2) 
Nézzük meg, hogy hogyan jött be a halál a földre. 

1Mózes 2,17. Egyszerű fordítás 
17. A Jó és Rossz Megismerésének Fájáról nem sza-

bad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, 
azon a napon biztosan meghalsz! 

Ádám és Éva az Édenkert összes fájáról ehetett, egy kivéte-
lével. A jó és gonosz tudásának fájáról nem ehettek, mert Isten 
ettől az egytől tiltotta el őket. Amikor Isten azt mondta Ádám-
nak, hogy „amely napon eszel arról, bizony meghalsz”, ezzel 
nem a fizikai halálra utalt, hanem a szellemi halálra. Az enge-
detlenségük ára a szellemi halál lett, ami az Istentől való elkü-
lönülést jelenti.  

Abban a pillanatban, ahogy Ádám vétkezett, elkülönült Is-
tentől. Ha az ember nem halt volna meg szellemileg, akkor so-
ha nem halt volna meg fizikailag sem. A fizikai halál Ádám ese-
tében sem azonnal nyilvánult meg, mert ő 930 évig élt a föl-
dön. (1Móz. 5,5) Isten halhatatlannak teremtette az ember tes-
tét, de a szellemi halál által halandóvá vált. Most nézzük meg a 
következő igesorban, hogy az Istentől való elkülönülés miként 
történt. 

1Mózes 3,8–10.  
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8. És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alko-
nyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és 
az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.  

9. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda 
néki: Hol vagy? 

10. És monda: Szavadat hallám a kertben, és meg-
félemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. 

Amikor napnyugtakor Isten a szokásához híven lejött a 
kertbe, hogy séta közben beszélgessen Ádámmal, így kiáltott: 
„Ádám, hol vagy?” Ádám pedig azt felelte: „Elrejtőztem!” Ez 
azt jelenti, hogy akkor ő már szellemileg el volt szakadva Is-
tentől. Amikor Ádám és Éva az ördögre hallgatott, annak kö-
vetkeztében bűnbe esett. Ettől a pillanattól az ördög vált a szel-
lemi mostohaatyjukká, és az ő természete került a szellemükbe, 
ami a szellemi halált eredményezte. Az ember így szakadt el 
Istentől és abban a pillanatban az ördöggel került kapcsolatba. 

1Mózes 3,22–24. Egyszerű fordítás 
22. Akkor az Örökkévaló Isten ezt mondta: „Most 

hát az ember olyanná lett, mint egyikünk: ismeri a jót 
és a rosszat. Nem engedhetjük meg, hogy kinyújtsa 
kezét, és szakítson az Élet Fájának gyümölcséből és 
örökké éljen.”   

23. Ezért kiűzte az embert az Éden kertjéből, hogy 
művelje a földet, amelyből az ember testét kiformálta.  

24. Miután kiűzte őket, az Éden kertje elé kerubo-
kat állított, lángoló karddal, amely minden irányban 
villogott. Azért állította oda a kerubokat, hogy őrizzék 
az Élet Fájához vezető utat. 

Ádám ki lett űzve a kertből, hogy ezután ne ehessen az élet 
fájáról azért, hogy az ördög Ádámon keresztül ne tudja megsze-
rezni az örök életet. Ha az ember hozzájutott volna az élet fá-
jához, akkor örökké élt volna a szellemi halál állapotában. Így a 
föld maga lett volna a pokol. Az elbukott első ember (Ádám) 
kizáratott az Édenkertből, és elveszett állapotában nem 
közeledhetett Istenhez.  
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A mostohaapa 
A megváltozott természetű ember többé már nem Isten hí-

vására válaszolt, hanem az új urának, az ördögnek felelt. Az 
eredendő bűn következtében minden ma megszülető gyermek 
örökli a bukott ádámi természetet. Az eredendő bűn az ádámi 
engedetlenség, ellenszegülés következménye. A gonosz termé-
szet hamarosan meg is nyilvánult a testvérgyilkosságban Kain 
és Ábel esetében. (1Móz. 4,8) Az elveszett  ember nem csak tör-
vényszegő és bűnös, hanem ezen felül még az ördög természete 
is uralja, amit Jézus így fogalmazott meg.  

János 8,44.  
44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok 

kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kez-
dettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nin-
csen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjá-
ból szól; mert hazug és hazugság atyja. 

Jézus azt mondta a vallásos farizeusoknak, hogy a ti atyátok 
a gonosz, ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Az ördög 
kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság olda-
lán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor 
mutatja meg a valódi természetét. 

A farizeusok szombatonként a zsinagógába jártak, imádkoz-
tak, tizedet fizettek és böjtöltek. Sok más kedves és jó dolgot is 
tettek, de hazudtak Krisztusról és megölték Őt. Isten gyerme-
keinek és örököseinek nem volna szabad hazudniuk. (Róm. 
9,1) Ha valaki hazudik, nem embereknek, hanem Istennek ha-
zudik. (Csel. 5,3–4) A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a 
hazudik szó jelentése: tudatosan valótlant mond. A hazug szó 
jelentése: aki rendszeresen valótlant mond, illetve megtévesztő 
módon beszél.  

Jézus azt mondta, hogy a farizeusok az ördög gyermekei, 
mert az ördög tulajdonságait hordozták. Ebből két dolgot ért-
hetünk meg. Elsőként azt, hogy miért nem üdvözítheti az em-
bert a helyes magaviselete és a jó cselekedete, másodsorban 
pedig miért szükséges a szellemében újjászületnie. Ha az elve-
szett emberben nem a gonosz természet lenne, akkor elég len-
ne jól viselkednie, és rendben lenne az Istennel való kapcsola-
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ta. Mivel azonban az ördög mostohagyermeke, még ha meg-
próbál is helyesen cselekedni, attól még a halála után a pokolba 
fog kerülni. 

Az ember szellemi halottként azért nem tud megállni Isten 
jelenlétében, mert az ördög gonosz természete van a szelle-
mében. Az ember elveszett és bűnös, de nem azért, amit tesz 
(lop, csal), hanem azért, ami ő valójában, Istentől elkülönülve 
szellemileg halott. Az elveszett ember, ha rossz dolgokat tesz 
(hazudik, tolvajkodik), az a rossz természetének az eredménye, 
ugyanis ő az ördög mostohagyermeke. 
 

A mennyei Édesapa  
Mivel az ember saját magát nem tudta megváltani, ezért 

szüksége volt egy helyettesítőre, aki a helyébe lép. Az ember 
csak úgy nyerhet megváltást és üdvösséget, hogy valaki kifizeti 
helyette a bűneiért járó büntetést és új természetet ad neki. 
Erre csak egyetlen megoldás adatott, a bűntelen Jézus, aki az 
ember helyettesítője lett a kereszten. Az új természet elnyerését 
nézzük meg az öszvér és a versenyló példáján keresztül, ahol az 
öszvér az elveszett embert, a versenyló az újjászületett embert 
jelképezi. 

Megpróbálhatsz egy öreg, lógófülű öszvérből versenylovat 
formálni, de ez nem fog sikerülni. Reszelgetheted a fogát, kifé-
nyesítheted a patáit, etetheted a legjobb abrakkal, minden nap 
körbefuttathatod a pályán, és tarthatod a legszebb istállóban. 
De amikor a verseny napján eldördül a startpisztoly, akkor 
csak egy nagyot fog ugrani ijedtében, majd elmenekül, mert 
csupán egy öszvér, és nincs meg benne a versenyló természete.  

Ugyanakkor egy versenyló, még akkor is, ha nem gondos-
kodnak róla megfelelően, a startpisztoly hangjára nekiiramo-
dik, mert ez az alaptermészete. Versenyzésre született és ez a 
vérében van. Ahhoz, hogy egy öszvérből versenyló legyen, ver-
senylóként kellene újra megszületnie, de ez lehetetlen.  

Az ember viszont, aki fizikai testben élő szellemi lény, képes 
a szellemében újjászületni! Az ember természete megváltozhat, 
mert új teremtménnyé válhat Jézus befogadásával. Nem szá-
mít, hogy mennyire tanult valaki, mennyi pénze van, vallásos 
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vagy ateista – elveszettként nem képes megállni Isten jelenlé-
tében a bukott természete miatt. 

Sok embert megkereszteltek, első áldozó volt, bérmálkozott, 
ennek ellenére mégis az ördög gyermeke maradt. Kijárták az 
iskoláikat, munkahelyük lett, de még mindig az ördög hatalma 
alatt voltak. Többen csak felnőttként születtek újjá Jézus befo-
gadásának pillanatában, és csak akkor váltak Isten gyermeké-
vé. Amikor élő kapcsolatuk lett Istennel, akkor lettek keresz-
tények, holott mindaddig abban a téves tudatban éltek, hogy ők 
már keresztények. És sajnos a bibliai ismeret hiánya miatt so-
kan esnek ebbe a tévedésbe. 

Szomorú, hogy akadnak olyan lelkipásztorok, akik úgy élik 
le az életüket és úgy szolgálnak, hogy nincs üdvösségük, nem 
Isten az atyjuk, nem a menny családjába tartoznak. Az ember-
nek isteni fajta életre van szüksége, mert enélkül szellemileg 
halott. Hála Istennek, Krisztus megváltott minket a szellemi 
halál átkától is, és az isteni fajta életben részesített bennünket, 
amikor befogadtuk Őt.   

János 5,26. Egyszerű fordítás 
26. Mert ahogyan az élet forrása az Atyában van, 

ugyanúgy a Fiúnak is megadta, hogy benne is az élet 
forrása legyen. 

Jézus Krisztusban nem volt halál, mert Ő nem úgy született, 
ahogy mi. Benne nem volt ott sem a bűn, sem a szellemi halál 
természete. Neki azért nem lehetett földi apja, hogy ne örö-
kölhesse az eredendő bűnt. Az Ige mégis azt mondja: Ő minden 
emberért megízlelte a szellemi halált is, amikor három napra 
lement a pokolba.  
 

Jézus mint áldozat 
Jézus önmaga feláldozásával eltörölte az ádámi eredendő 

bűnt. Az eredendő bűn alatt nem a helytelen cselekedetek által 
elkövetett bűnök értendők.  

Zsidó 9,26. Egyszerű fordítás 
26. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már 

sokszor fel kellett volna áldoznia magát a világ terem-
tése óta. Ő azonban csak egyetlen egyszer jelent meg – 
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amikor az elrendelt idő elérkezett –, hogy önmagát 
feláldozza. Ez az egyetlen áldozat viszont egyszer s 
mindenkorra elegendő, mert amikor Jézus Krisztus 
saját magát feláldozta, akkor véglegesen leszámolt a 
bűnnel.  

Az ószövetségben az engesztelő áldozat bemutatását évente 
meg kellett ismételni. Az újszövetségben viszont Jézusnak ele-
gendő volt egyszer bemutatnia a véráldozatát, mert az sokkalta 
erőteljesebb, mint az ószövetségben a bakok vére. 

Jézus azért jött, hogy magára vegye a mi bűn-természetün-
ket, a szellemi halál állapotát, hogy ennek árán örök szellemi 
életet nyerhessünk a mennyben. Isten nem tekint ránk bűnös-
ként, ha vétkezünk is, mert megadatott a bűnbocsánat Jézus 
vére által.  

1János 1,7. Egyszerű fordítás 
7. Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, 

amelyben maga Isten is él, akkor közösségben va-
gyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten Fiának a vére 
– vagyis áldozati halála – megtisztít, és tisztán tart 
bennünket minden bűntől. 

Tehát különbség van a két dolog között. Kettős halál: 
– amikor Jézus magára vette a mi szellemi halálunkat, ak-

kor Ő az eredendő bűntől váltott meg, ezért áll egyes számban 
a bűn szó a Zsidó 9,26. versben; 

– Jézus kiontott szent vére pedig az általunk elkövetett vét-
keket törölte el, ezért áll többes számban a bűn szó az 1János 
1,7. és az Efézus 1,7. versekben. 

Efézus 1,7.  
7. Akiben [Jézusban] van a mi megváltásunk az Ő vé-

re által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gaz-
dagsága szerint. 

Jézus azért jött, hogy mi az isteni fajta örök életben bővöl-
ködhessünk. (Ján. 10,10) Ádám, amikor megszegte Isten sza-
vát, kiűzetett az Édenkertből, hogy ne ehessen az élet fájáról. 
De a Jelenések 2,7. gyönyörű szavai szerint viszont akik most 
befogadját Jézust (Igét) és engedelmeskednek annak, visszake-
rülnek a Paradicsomba és ehetnek az élet fájáról.  
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Jelenések 2,7. 
7. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a 

gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet 
fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.  

A szellemi halál állapotát megváltoztathatjuk a szellemi 
újjászületéssel. Az újjászületés nem fokozatosan megy végbe, 
hanem egy pillanat műve. Istennek ezt az ajándékát abban a 
pillanatban megkapjuk, amikor Jézust hittel megvalljuk 
életünk Urának. Az újjászületés felekezettől független. Ha az 
ember szelleme készen áll Jézus befogadására, akkor nem 
számít sem a helyszín, sem a körülmény. Isten az üdvösséget 
nem egy kijelölt helyen adja.  

A Róma 10,9–10. verseiben található alapelvek által 
születhet újjá a szellemünk, ami az üdvösségünk első lépése. 
Ezt Pál apostol úgy nevezte, hogy keresztség Jézus nevére. 
(Csel. 19,4–5) Nem helyes a vízkeresztséget (bemerítkezést) 
túlhangsúlyozni. A vízkeresztség soha nem volt egyetlen szö-
vetségnek sem az alapja. A vízkeresztségen keresztül nem lé-
pünk be semmilyen szövetségbe. A bemerítkezésnek semmi 
köze nincs a bűnök eltörléséhez! Csak véráldozat által lehetsé-
ges belépni az Istennel való szövetségbe, és mentesülni a bűn 
büntetése (ítélet) alól! Ehhez kellett Jézus véráldozata. 

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

vétkeitek és bűneitek miatt,  
Az elveszett ember szellemileg halott a vétkei és bűnei 

miatt, amiből Jézus kihozhatja a szellemi újjászületés által. 
Ekkor Ő megeleveníti és élővé teszi az elveszett ember szelle-
mét. A következő versek elmagyarázzák, hogyan ment ez végbe. 

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.  

Tehát az üdvösség Isten kegyelmi ajándéka, amit nem lehet 
elnyerni fizikai cselekedetek által, nem lehet megdolgozni érte. 
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Mivel szellemi eredetű az Istentől való elkülönülés, ezért a 
helyreállítás is csak szellemi módon történhet. Sok ember fizi-
kai szinten szeretne tenni valamit annak érdekében, hogy meg-
váltsa önmagát, hogy neki is része legyen a megváltásban, de ez 
nem lehetséges. Egyszerűen csak el kell ismernie, hogy kilátás-
talan helyzetben van, elveszett és nincs kapcsolata Istennel. 
Egyetlen megoldás van erre, el kell fogadnia a megváltás aján-
dékát, amit Jézus drága áron vásárolt meg. 

Róma 8,14–16. Egyszerű fordítás 
14. Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme 

irányít. 
15. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem 

tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benne-
teket. Ellenkezőleg! Isten fiaivá tesz, és az ő segítségé-
vel így kiálthatunk Istenhez: „Abba!” 

16. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt 
megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk. 

Ha Jézus befogadásával már újjászülettél, akkor átkerültél a 
szellemi halálból a szellemi életbe, ezért bizonyosság van a 
szívedben arról, hogy Isten a te mennyei Atyád. Az „Abba” szó 
egy bensőséges apai kapcsolatot jelent. Isten a te mennyei Édes-
apád, akihez bármikor bizalommal fordulhatsz. A vallásnak 
van Istene, de akinek az újjászületés által élő kapcsolata van 
Vele, neki már mennyei Atyja van. 
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A MEGVÁLTÁS 
3. Felmentve a betegség átka alól 

 
A betegség átok 

Az Ószövetségben az 5Mózes 28. számos betegséget felsorol, 
ami a törvényszegés következménye: ide tartozik a láz minden 
fajtája, bőrbetegségek, elmebaj, stb.  

5Mózes 28,21–22/a. 28–29. 61. 
21. Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem el-

emészt téged arról a földről, amelyre bemész, hogy 
bírjad azt.   

22/a. Megver téged az Úr szárazbetegséggel, hideg-
leléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel… 

28. Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és 
elmezavarodással;  

29. És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a 
sötétségben… 

61. Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, 
amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, 
reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.  

Az itt leírtak az ószövetségre vonatkoztak! Amint az első feje-
zetben olvasható, nem Isten bocsátotta az átkot az emberekre, 
hanem ők hozták magukra a törvényszegés által. Az Írások alap-
ján világosan láthatjuk, hogy a betegségek a törvény átkának ré-
szei, amelyeknek ránk kellene szállniuk, de dicsőség Istennek, 
Krisztus megváltott minket ezek alól is, ezért az újszövetségben 
ezek már nem vonatkoznak ránk. (Gal. 3,13) 

Isten Igéje szerint a betegség átok, az egészség pedig áldás! 
A betegség fogalma: egy megtört egészség, ami fájdalommal és 
szenvedéssel jár. A betegségek és kórok az emberiség ellensé-
gei, mert a betegség tolvaj és rabló.  

A betegség sok anyát fosztott meg egészségétől, szépségétől, 
boldogságától. Több férjet megfosztott a feleségétől, a gyerme-
kektől elrabolta édesanyjukat, mivel többé már nem volt képes 
ellátni hitvesi és anyai kötelességeit. A betegség sok fiatalt ki-
fosztott az egészségéből, megtöltve a lelküket aggodalommal és 
félelemmel, ezzel aláásva a hitüket. 
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Ezek a negatív dolgok elrabolják az emberek boldogságát, 
egészségét, hitét és pénzét, amelyet hasznosabb dologra is le-
hetne fordítani. Rabszolgává teszi a hozzátartozókat, akik beteg 
szeretteiket ápolni kényszerülnek. De Isten nem akarja, hogy a 
gyermekein átok legyen az engedetlenségük miatt! 

Már az ószövetség idején is Isten volt a Gyógyító és Ő min-
denkor egészséggel szeretné megáldani a teremtményeit.  

2Mózes 15,26. Egyszerű fordítás 
26. Ezt mondta a népnek: „Ha figyelmesen hall-

gatsz Istened, az Örökkévaló hangjára, ha azt teszed, 
amit ő helyesnek tart, ha engedelmesen követed pa-
rancsait és megtartod rendelkezéseit, akkor egyetlen 
betegséget sem engedek hozzád férni azok közül, ame-
lyekkel az egyiptomiakat sújtottam, mert én vagyok az 
Örökkévaló, aki meggyógyítalak téged.” 

Isten gyógyító akarata még inkább érvényes az újszövetség-
re, mert Jézus egy sokkal jobb szövetséget hozott el nekünk. 

Zsidó 8,6. 
6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, 

amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely 
jobb ígéretek alapján köttetett. 

A jobb szövetség azt jelenti, hogy Krisztus megváltott min-
ket a törvény átkától, ami magában foglalja a betegség alóli 
megváltást is. (Gal. 3,13). Nem Isten akarata az, hogy betegek 
legyünk! Már az ószövetségben is az volt Isten akarata, hogy a 
választott népe (Izrael) ne legyen beteg, pedig ők csak Isten 
szolgái voltak.  Mi pedig Istennek nem szolgái, hanem fiai va-
gyunk. (Róm. 8,15) 
 

Jézus a gyógyító 
Mivel Isten nem akarta, hogy a szolgái betegek legyenek, 

ezért az újjászületett gyermekeit még inkább egészségesnek 
szeretné látni. A betegség és gyengeség nem a szeretetből fa-
kad, ezért a betegség nem származhat Istentől, mert Ő maga a 
szeretet. (1Ján. 4,7–8. 16) 

Lukács 13,11–17. 
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11. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek 
szelleme volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt 
görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni.   

12. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda 
néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!  

13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és 
dicsőítette az Istent.  

14. Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy 
szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a sokaságnak: 
Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjje-
tek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szom-
batnapon.  

15. Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, 
szombatnapon nem oldja-é el mindenitek az ő ökrét 
vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?   

16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkö-
tözött ímé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é felol-
dani e kötélből szombatnapon?  

17. És mikor ezeket mondta, megszégyenülének 
mindnyájan, kik magukat néki ellenébe vetették; és az 
egész nép örült mindazokon a dicsőséges dolgokon, 
amelyek Őáltala lettek.  

Jézus szombaton tanított a zsinagógában, ahol volt egy (vél-
hetően ízületi gyulladás miatt) meggörnyedt testű asszony. Jé-
zus magához hívta őt és meggyógyította a betegségéből. Láthat-
juk ebből a csodából, hogy a sátán a pusztító, Jézus pedig a sza-
badító, amit a következő Ige is alátámaszt. 

Apostolok cselekedetei 10,38. 
38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten 

Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és 
meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása 
alatt voltak; mert az Isten vala Ővele. 

Néhányan manapság szeretnék elhitetni velünk, hogy Isten 
küldi a betegségeket az emberekre, de ezt ne fogadd el! Kétezer 
évvel ezelőtt Jézus azokat az embereket gyógyította meg, akik a 
sátán elnyomása alatt voltak. Jézus pedig soha nem változik, Ő 
ma is gyógyít az Ige által. 
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Zsidó 13,8.  
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké u-

gyanaz.  
Krisztus a földi szolgálatában mindvégéig a sátánnal har-

colt. Nem emberekkel vette fel a küzdelmet, hanem az embere-
ket gyötrő démonokkal. Ha szeretnéd tudni, hogy mit gondol 
Isten a betegségről, akkor tekints Jézusra! Jézus a földön Isten 
akaratát mutatta be azzal, hogy mindenfelé gyógyított.  
 

Gyógyító sebek 
A következő három igevers igazolja, hogy Jézus megváltott a 

betegségtől. 
Ésaiás 53,3–5. Leeser fordítás 
3. Ő megvetett volt, és elhagyták az emberek; fáj-

dalmak férfia és betegség ismerője; és mint, aki elrejti 
az arcát tőlünk, utált volt, mi pedig nem becsültük 
meg Őt.  

4. Pedig Ő csak a mi betegségeinket viselte Önma-
gán, és a mi fájdalmainkat hordozta: mi pedig valóban 
azt hittük, hogy Isten ostorozza, vereti és kínozza.  

5. Őt azonban a mi törvényszegéseink miatt sebez-
ték meg, a mi bűneink miatt lett összezúzva sebek-
kel: a mi békességünk büntetése volt Őrajta; és az Ő 
sebein keresztül adatott meg nekünk a gyógyulás. 

Ez a prófécia előképe a golgotai megváltásnak, amelyből 
Máté evangélista is idéz. 

Máté 8,17. 
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mon-

dott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és 
fájdalmainkat hordozá.  

Péter apostol a következőt mondta a Szent Szellem által, 
amikor visszatekintett a keresztre: 

1Péter 2,24. 
24. Aki a mi bűneiket maga vitte fel testében a fára, 

hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: 
Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 
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A gyógyulás Krisztus szent örökségeként a miénk, ezért a 
szent egészség hozzánk tartozik, és ebben is kellene járnunk. 
Tény, hogy Isten akarata az, hogy meggyógyítson. Ez az első és 
legfontosabb dolog, amit meg kell értened. Ha erős a hited, és 
el tudod hinni az Igét kételkedés nélkül (bármilyenek is a lát-
ható körülményeid vagy a tünetek), akkor képes leszel csak hit 
által elfogadni a gyógyulásodat. 

Hit által lehet elvenni a szent gyógyulást, amihez hinned 
kell a szívedben az Igéket és azok alapján is kell cselekedned. A 
megcselekvés azt jelenti, hogy valld meg a gyógyulásról szóló 
Igéket és hidd el, hogy az meg fog valósulni!  

De ahhoz, hogy erős hited legyen, egy-két gyógyulásról szó-
ló tanítás meghallgatásánál többre van szükséged. Isten gyó-
gyító erejéről mély, személyes kijelentést kell kapnod. Tehát ha 
még nem fejlesztetted ki ezt a fajta hitet, a legjobb barátod az 
orvos legyen. 

Ha még nem elég erős a hited a szent gyógyulásban, akkor 
vedd igénybe az orvosi segítséget, mielőtt még valami nagyobb 
baj történne veled. Ha a hited az orvoslásban van, akkor azért 
imádkozz, hogy a legjobb kezelést kapd. 

Ha félelem támadna benned, amikor arra gondolsz, hogy 
nem veszel igénybe orvosi segítséget, akkor feltétlen menj el az 
orvoshoz. És menj hitben! A belső békességed alapján döntsd 
el, hogy az igei gyógyulást választod, vagy az orvosi segítséget. 

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

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

Másrészről, ha teljesen biztos vagy abban, hogy a gyógyulás 
a tiéd hit által, akkor végezze el a hited a munkáját, és fogadd 
el a gyógyulásodat az Ige által. Nem az számít, hogy elmész az 
orvoshoz vagy nem. Az számít, hogy mit teszel meg hittel. 

Bárhogyan is legyen, örvendezz, tudva, hogy Isten együtt 
munkálkodik veled a hited aktuális szintjén. Köszönd meg Is-
tennek a gyógyulásodat – akármilyen módon kapod is meg – és 
ne engedd, hogy a sátán kárhoztatás alá helyezzen! Neki semmi 
köze a gyógyulásodhoz! 
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Az Atya arra a hitszintre nyúl le értünk a segítő kezével, 
ahol éppen vagyunk. Akinek megvan a hite arra, hogy az Ige 
megvallása gyógyulást hoz a számára, az meg fog gyógyulni. A 
következő három példa is azt mutatja, hogy több módon is kap-
hat az ember kijelentést a bibliai gyógyulásról. 
 

Járvány legyőzve 
John Alexander Dowie Ausztráliában pásztorolt, amikor 

1875 körül kitört a bubópestis járvány, amire akkor még nem 
volt gyógyszer. Egy hónap alatt gyülekezetének 40 tagját te-
mette el, és még ezen felül sokan mások is megbetegedtek. Egy 
nap, miután hazatért a betegek látogatásából, kétségbeesetten 
felsírt Istenhez: Uram, mindenki meg fog halni? Tőled szárma-
zik ez a szörnyű betegség? 

Évekkel később így írt erről: „Abban a pillanatban az Apos-
tolok cselekedetei 10,38 Szent Szellemtől ihletett szavai jelen-
tek meg előttem, és azonnal megértettem, hogy sátán a pusztí-
tó, Krisztus pedig a gyógyító.” Békesség szállt rá és meglátta a 
gyógyulás igei útjához vezető ajtót.  

Apostolok cselekedetei 10,38. Egyszerű fordítás 
38. Hallottatok a Názáret városából való Jézusról 

is, akit Isten tett Messiássá: betöltötte a Szent Szel-
lemmel, és felruházta hatalommal. Tudjátok, hogy Jé-
zus sok helyen járt, sok jót tett az emberekkel, és meg-
szabadította azokat, akiket a Sátán az uralma alatt tar-
tott – mert Isten volt vele. 

Rövid időn belül elhívták egyik fiatal szentjéhez, a haldokló 
Maryhez, akit rángógörcsök között talált. Újjászületett orvosa 
feladta a küzdelmet, de Dowie már megkapta a kijelentést ar-
ról, hogy a betegség forrása az ördög. Dowie dühös volt a sá-
tánra, mert megtámadta nyájának tagjait.  

A sátán támadása ellen Dowie hatalommal elmondta Mary-
ért a hit imáját. A lány azonnal abbahagyta a rángatódzást és 
olyan mély álomba zuhant, hogy édesanyja attól tartott, meg-
halt. Nem halott – nyugtatta meg a családot Dowie –, mert lát-
ta szellemben, ahogy Jézus megérintette őt és elhagyta a láz. 
(Mát. 8,14–15) 
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Néhány perc múlva Dowie felébresztette Mary-t, aki azt 
mondta az édesanyjának: Anyu, annyira jól érzem magam! 
Dowienak eszébe jutott a Lukács 8,54–55. versei, amikor Jézus 
feltámasztott egy kislányt. Majd a pásztor ez alapján megkér-
dezte a gyermektől: Éhes vagy? Farkaséhes vagyok! – felelte 
Mary, aki ezt követően kakaót és vajaskenyeret fogyasztott. 

Dowie csendben hálát adott Istennek, majd imádkozott 
Mary két testvéréért is, akik szintén azonnal meggyógyultak. 
Felfedezte, hogy Jézus ugyanaz ma is, mint két évezrede. Ezt az 
igazságot tanította a nyájával és az elkövetkezendő időben sen-
kit nem veszített el. Az orvosok ugyanazzal az ördöggel állnak 
szemben, mint az imádkozó, újjászületett keresztények, mert a 
tünetek okozója minden esetben ugyanaz. 

 
Az Élet Szelleme 

Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-
ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis tört ki. Emberek szá-
zai haltak meg. Ő gondozta a betegeket és temette el a halotta-
kat. Végül az angolok küldtek egy segélyhajót gyógyszerekkel, 
és egy orvosi alakulatot. 

Az orvosok felkérették Lake-t a hajóra, s megkérdezték tőle: 
– Mit használt Ön eddig, hogy megvédje magát? 
– Uraim – felelte Lake –, én hiszem, hogy az Élet Szellemé-

nek törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn 
és a halál törvényétől.  

Róma 8,2. 
2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének 

törvénye megszabadított engem a bűn és a halál tör-
vényétől. 

Ameddig én az élet ezen törvényének a világosságában já-
rok, egy baktérium sem fogja rám akasztani magát. 

– Jobb lenne, ha a mi megelőző gyógyszereinket használná 
– győzködték az orvosok. 

– Nem – mondta Lake –, de úgy vélem, Önök szívesen el-
végeznének egy kísérletet velem. Vegyenek mintát abból a hab-
ból, ami kijön az áldozatok tüdejéből a halál bekövetkezte után, 
és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Azt fogják látni, hogy 
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rengeteg baktérium marad még életben egy ideig az ember el-
halálozása után. Azt a habot tegyék a kezemre és vizsgálják 
meg a mikroszkóp alatt. Ahelyett, hogy életben maradnának, a 
baktériumok azonnal el fognak pusztulni. 

Az orvosok elvégezték a kísérletet, és amit Lake mondott, 
igaznak bizonyult. Amikor az orvosok azon morfondíroztak, 
hogy vajon mi okozhatta ezt, Lake azt mondta: 

– Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban. 
 

Gyógyulás tüdőbajból  
Dr. Lilian Barbara Yeomans 1861-ben született, majd az 

egyetem elvégzése után New York egyik legnagyobb kórházában 
sebészorvosként dolgozott. Amikor túlhajszolás miatt kimerült, 
drogokat tartalmazó gyógyszereket kezdett el szedni először kis 
adagban, majd annyira függővé vált, hogy a felnőtt dózis ötven-
szeresét vette be. Megpróbált leszokni róla, de függősége annyi-
ra elmélyült, hogy már a kollégái is lemondtak róla. 

A doktornő fiatalon fogadta el az üdvösségét, de mégis a vi-
lág útján haladt tovább. Amikor a halál ajtajában találta magát, 
belemélyedt az Igébe, visszatalált a helyes útra, és 1898-ban 
megszabadult a drogfüggőségből. Ezt követően négy évtizedig 
hirdette az Evangéliumot.  

Amikor a nővérével megörökölt egy házat, 1913-ban egy „hit 
otthont” létesített. Azokat a betegeket fogadta be, akikről az 
orvostudomány már lemondott. Szinte mindenkit meg tudtak 
menteni, mert közösen úgy építették fel az emberek hitét, hogy 
azok el tudták fogadni Istentől a gyógyulásukat.  

A hitépítés folyamatát a következő példa szemlélteti. Egy nap 
egy tüdőbaj végső stádiumában lévő, haldokló asszonyt vittek az 
otthonba, aki az orvostudomány számára menthetetlen volt. Ha 
Lilian még mindig orvosként praktizált volna, akkor azonnal 
erős gyógyszereket adott volna neki, de ő az Igét adta át gyógy-
szerként.  

Példabeszédek 4,20–23. 
20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszé-

deimre hajtsad füledet.   
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21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg e-
zeket a te szívedben.  

22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és 
egész testüknek egészség.  

23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szí-
vedet, mert abból indul ki minden élet. 

A 22. versben az Ige az „egész testüknek egészség” kifejezés a 
héberben azt jelenti: az Ige az „egész testüknek orvosság”.  

Gyógyszerek adása helyett a beteget felvitték egy emeleti 
szobába, és két órán keresztül Igéket olvasott fel neki az isteni 
gyógyításról, elsősorban az 5Mózes 28-ból és a Galata 3,13-as 
verset. Majd arra kérte a haldokló asszonyt, hogy minden éber 
pillanatában ismételgesse: A tüdőbaj a törvény átka, de a 
Galata 3,13 szerint Krisztus megváltott engem a törvény át-
kától, ezért nekem nem lehet tüdőbajom! 

Másnap reggel megkérdezte a beteget, hogy ismételgette-e 
azt, amit kért. Azt felelte, hogy az éjjel legalább ezerszer el-
mondta a megvallást, de nem érti, hogy mit jelent. A doktornő 
további Igéket olvasott fel neki és kérte, hogy változatlanul 
tartson ki a megvallása mellett. Másnap még semmi változás 
nem mutatkozott. A harmadik nap délutánján mozgolódás hal-
latszott az emeletről. Páciensük szaladt lefelé a lépcsőn, és tor-
kaszakadtából kiabálta: Lilian testvér! Krisztus megváltott en-
gem, a tüdőbajnak vége! Elmúlt! 

Lilian felismerte, hogy az ember szívébe (szellemébe) az 
elmén keresztül vezet az út. Tudta, hogyha az asszony elég sok-
szor mondja el a megvallását, az igazság végül beépül a szelle-
mébe. Az Ige megvallása a számodra is fog működni, ha azt a 
helyzeteiddel kapcsolatban kitartóan, hittel használod.  

 
Hitkórház 

John G. Lake misszionáriust Isten a gyógyító szolgálatban 
használta az 1900-as évek elején. Olyan sikeres volt a szolgála-
ta, hogy Washington állam orvosi működési engedélyt adott a 
számára. Lakóhelyén nyitott egy hitkórházat. Ott olyan sok 
gyógyulás történt, hogy nem is volt szükség minden hagyomá-
nyos kórházra. 
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A misszionárius kórházában nem gyógyszereket, hanem Is-
ten Igéjét alkalmazták. Ő másokat is megtanított a gyógyító 
szolgálatra. Ahhoz a beteghez, aki nem tudott bemenni a kór-
házba, a követőit küldte ki, hogy „imádkozzanak felette, meg-
kenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság 
megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.” (Jak. 5,14–15) Azt 
mondta nekik: Ne jöjjetek vissza addig, amíg meg nem gyógy-
ulnak! Addig imádkoztak, amíg valóságot öltött a gyógyulásuk.  

Ez a fajta vakmerőség manapság meghökkenti az embere-
ket. Azt kérdeznék: Hogyan tehetnéd meg ezt? Mert nincs ha-
talmad e felett. Csak kérd Istent, hogy gyógyítsa meg őket, az-
tán vagy megteszi, vagy nem. Minden Istenen múlik – mond-
ják. De ez egyáltalán nem igaz. 

John G. Lake és követői tudták, hogy Isten már megtette a 
maga részét a megváltásban a gyógyítás területén, és most már 
a mi felelősségünk, hogy birtokba vegyük azt. A leghosszabb 
idő, amit egy követője egy-egy betegnél töltött a gyógyulásért 
való szolgálatban, 30 nap volt. Ez idő alatt megtanították nekik 
az Igét. Ahogy szolgáltak a beteg emberek elé, felépítették őket 
hitben, és így meglátták a gyógyulásukat, miután Isten már 
megtette a maga részét a Golgotán. 

 

Mivel Isten Igéje nem változik, ezért a fent leírtak ma is 
helytállóak. (Zsid. 13,8) A Biblia azért örök, mert nem az idő 
terméke, vagyis nem fizikai eredetű, hanem Istentől származik. 
„Ő mindig ugyanaz, és nem változik, mint az égitestek fénye.” 
(Jak. 1,17. EFO) Hogyha a hívők megalapoznák magukat az 
Igével, akkor az isteni gyógyulás ma sem maradna el. 
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A MEGVÁLTÁS  
4. Felmentve a szegénység átka alól 

 
A szegénység átok 

Amikor az ószövetségben Isten népe megszegte a törvényt, 
akkor az engedetlenségük miatt átok szállt rájuk, ami magában 
foglalta a szegénységet is. 

5Mózes 28,15–18. 38–40.  
15. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istened-

nek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden 
parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancso-
lok ma néked: reád jönnek mindez átkok, és megtelje-
sednek rajtad:  

16. Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn.  
17. Átkozott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd.   
18. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te 

földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te 
juhaidnak ellése.   

38. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz 
be, mert felemészti azt a sáska. 

39. Szőlőket ültetsz és műveled azokat, de bort nem 
iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg.   

40. Olajfáid lesznek minden határodban, de nem ke-
ned magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull.   

Ebből láthatjuk, hogy a szegénység is a törvény megszegé-
sének a következménye. Az akkori időkben a szegénység abban 
nyilvánult meg, hogy terméketlenné vált a föld és a haszonál-
latok. De Krisztus megoldást hozott erre is, mert megváltott 
minket a törvény átkától, amibe beletartozik a szegénység alóli 
megváltás is. (Gal. 3,13) 
 

A bőség áldás 
Ahogy Jézus elhordozta a betegségeinket, ugyanúgy elhor-

dozta a szegénységünket is.  
Filippi 2,6–8. 
6. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekin-

tette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, 
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7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát 
vett fel, emberekhez hasonlóvá lett; 

8. És mikor olyan állapotban találtatott mint em-
ber, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még-
pedig a keresztfának haláláig. 

Ő a mennyei gazdagságot hagyta hátra, hogy testet öltve 
Megváltóként eljöjjön közénk.  

2Korinthus 8,9. Dr. Masznyik Endre fordítás 
9. Hiszen előttetek nem ismeretlen a mi Urunknak, 

a Jézus Krisztusnak kegyelme; ő ti érettetek gazdag lé-
tére szegény lett, hogy ti az ő szegénysége révén meg-
gazdagodjatok.   

A következő Ige tovább erősíti azt, hogy bizony van ígére-
tünk Istentől a gyarapodásra. De az áldások birtokba vételében 
nekünk is van részünk! 

Filippi 4,19. Egyszerű fordítás 
19. Istenem pedig be fogja tölteni minden szüksé-

geteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus 
Jézusban éltek. 

A „minden szükséged” kifejezés magában foglalja a pénzbe-
li, fizikai és egyéb szükségeidet, ha Isten útján jársz. Pál apostol 
a Filippi levél 4. fejezetében elsősorban a pénzügyekről és a 
fizikai szükségletekről beszél. Jézus is hasonlóan szólt a túl-
csorduló ellátásról. 

Máté 6,25. 33.  
25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskod-

jatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem 
a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-
é az élet, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öl-
tözet?  

33. Hanem keressétek először Istennek országát, 
és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. 

Mindenek előtt Istennek kell az első helyet fenntartanunk 
az életünkben, hogy a szükségeink betöltessenek! A mind, ami 
megadatik nékünk, a földi élethez szükséges dolgok összessége: 
táplálék, ruházat, lakás, pénz, stb. Ne Istent kihagyva keressük 
a szükségeink betöltését a világban! Bízzunk Istenben, mert Ő 
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embereken keresztül képes betölteni a szükségeinket: jó mun-
kahely, magas fizetés, segítség másokon keresztül, stb. (Luk. 
6,38) Mert Ő örömmel mindent megad a gyermekeinek. Ezzel 
ellentétben a vallásos körökben tévesen úgy gondolják, hogy 
Isten mély tiszteletével együtt jár a szegénység, mert azzal tet-
szésére van Istennek.    

A szegénységtudat egyik forrása a Jób könyvének félreér-
telmezéséből ered. Vannak, akik sajnálkozva tekintenek Jóbra, 
pedig az Írás őt végül meggyógyítva és helyreállítva mutatja be. 
Jób veszteségei az ördögtől eredtek, ami csak kilenc hónap ese-
ménye volt. A Biblia nem tesz említést arról, hogy a későbbiek-
ben is lettek volna megpróbáltatásai. 

Jób ugyan mindenét elvesztette, de Isten adott neki egy új 
feleséget és másik tíz gyermeket. Továbbá Isten kétszer annyit 
adott neki vissza, mint amennyit elveszített a vagyonából. (Jób 
42,10. 12–13) Ettől számítva Jób még 140 évet élt, és így meg-
láthatta unokáit a negyedik generációig. (Jób 42,16–17) Dicső-
ség Istennek egy ilyen csodáért, Ő így munkálkodik! 
 

Vetés–aratás 
Ha Isten Igéje azt mondja, hogy minden megadatik, és min-

den szükségetek betöltetik, akkor nem kell szegénységben élnie 
egyetlen hívőnek sem. Jézus szavaiban nyoma sincs a szegény-
ségnek, Ő azt tanítja, hogy aki az első helyre teszi Istent az éle-
tében, annak minden megadatik, nem pedig elvétetik. Nézzük 
meg, Isten hogyan juttatja el hozzánk az anyagi forrásokat: 

Lukács 6,38. 
38. Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyo-

mottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek 
a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, 
amellyel ti mértek. 

Isten embereket használ arra, hogy eljuttassa hozzád mind-
azt, amire szükséged van. De figyeld meg azt is, hogy a vers az-
zal kezdődik, hogy először adni (vetni) szükséges. Mivel az ada-
kozás áldozatának mértékében rejlik az elnyerhető áldás nagy-
sága, ezért akik hittel és bőségesen adakoznak, azoknak Isten 
kamatostól megfizet, mert az Ő Igéje minden esetben működik.  
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2Korinthus 9,6. 
6. Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is 

arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 
Vannak olyan hívők, akik a magvetéshez célirányosan kere-

sik a „szántóföldet” (adakozási lehetőséget), mert ők túlcsordu-
ló áldást (aratást) szeretnének Istentől.  

Prédikátor 11,1–2. Egyszerű fordítás 
1. Dobd csak a kenyered a víz színére, sok nap múl-

tán is ott találod.  
2. Amid van, abból adj másoknak is, minél többnek, 

mert nem tudhatod, mikor kerülsz te is szorult hely-
zetbe. 

A vízbe dobott kenyeret a hullámok visszahozzák. Ez azt 
szimbolizálja, hogy mindaz, amit „elvetünk” Isten királyságába, 
azt nem dobtuk ki az ablakon, hanem visszajön hozzánk. 

Kenneth E. Hagin hallott egy történetet, amely szerint két 
hívő üzletember a csőd szélére került. Azt mondták, ha Isten 
nem tesz csodát, akkor egy hónapon belül tönkremennek. Miu-
tán a tanításokból megértették a Lukács 6,38. üzenetét, pénzt 
kértek kölcsön, hogy tudjanak adakozni Isten munkájára. Hit-
tek abban, hogy a hitben elvetett pénzmagjaikat Isten megso-
kasítja és bőséges anyagi áldásban részesíti őket. Egy hónapon 
belül mindketten túljutottak a válságon, mert Isten mértéken 
felül megáldotta őket.  

2Korinthus 9,8. 
8. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza 

minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor tel-
jes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben 
legyetek. 

Addig nem beszélhetünk adakozásról, amíg a keresztény a 
hálájának jeleként nem tiszteli meg Istent a tizedével. A tized 
jelentése: minden növekményünknek a 10%-a az Úré. (3Móz. 
27,30. 32) Az adakozás jelentése: a tized felett a Szent Szellem 
indíttatására szívből, szeretetből adakozunk Isten munkáira 
vagy a szegényeknek.  

2Korinthus 9,7. 
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7. Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúság-
ból, vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót 
szereti az Isten.  

Az adakozásunkkal öntözzük meg az Úrnak adott tizedün-
ket, hogy a learatandó termésünk minél bőségesebb lehessen. 

 
A tized eredete  

A tized az Istennek szentelt rész. A tizedfizetés eredete az 
ószövetségre nyúlik vissza. Ábrahám 500 évvel, Jákób pedig 
250 évvel a mózesi törvény előtt már önként tizedet fizetett. Így 
fejezték ki hálájukat Isten szabadításáért. (1Móz. 14,20) Majd 
később a Mózes által kapott törvény előírta a tized fizetését, 
amelynek célja Isten szolgálatának (papságnak) az ellátása 
volt. (4Móz. 18,21) Az Újszövetség is tartalmaz tizedfizetésre 
vonatkozó Igét, de már nem törvényi kötelezettségből, hanem 
Isten iránti szeretetből és szívből, Isten királyságának építésé-
re, a gyülekezetek működtetésére szolgál. 

Zsidó 7,8. Egyszerű fordítás 
8. A régi Izraelben a papok, akik a tizedet kaptak a 

többiektől, maguk is halandó emberek voltak. Melki-
sédekről viszont azt mondja az Írás, hogy még ma is él.  

Ez az igevers Krisztusról szól, mert Ő a Melkisédek rendjé-
ből származó főpapunk. A tizedünkkel a Krisztus Testében levő 
szolgálatokat támogatjuk, amit Isten bőségesen megáld.  

Zsidó 6,20. 
20. Ahová előfutárként bement érettünk Jézus, aki 

örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint.  
 

A tized Istené 
Isten a hívők tizedére alapozta a gyülekezetek működteté-

sét. Ennek előképe a lévita papságnál látható. (4Móz. 18,21) 
Nézzük meg, hogy milyen hatással van az életünkre az, ha az 
Ige cselekvőjeként hittel és örömmel adjuk a tizedet Istennek. 
Amikor az Úr munkáit támogatjuk, akkor azzal megerősítjük az 
Istennel való kapcsolatunkat. Amikor mi hittel támogatjuk Is-
ten munkáját, csak akkor várhatjuk vissza Tőle a segítségét. 
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A mennyei Atya megáldja a tizedfizetőket, és arra buzdít, 
hogy ebben tegyük próbára Őt a hitünk megcselekedésével. A 
Jóisten hét ígéretet tartogat mindazok számára, akik megtisz-
telik Őt a jövedelmük tizedével.  

Malakiás 3,10–12. Egyszerű fordítás 
10. Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a 

Templom raktárába, hogy házamban legyen elég éle-
lem! Ezzel tegyetek próbára – mondja az Örökkévaló, a 
Seregek Ura. – Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom 
meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak 
el benneteket áldásaimmal! 

11. Még a kártevőket is elűzöm tőletek, hogy ne pusz-
títhassák el, amit földetek terem. Szőlőtök sem lesz 
terméketlen – mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura.  

12. Ezért minden nemzet áldottnak és boldognak 
mond majd titeket, mert országotok fölvirágzik” – 
mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. 

Nézzük meg részletesen a tizedfizetés hét áldását, hogy 
megtudjuk, milyen gazdagság és védelem tartozik hozzánk, és 
vehessünk kijelentést belőle.  

 

1./ Isten maga nyitja meg az egek csatornáit! (Mal. 3,10)  
Ez feléledést hoz minden adakozó életében, mert ezáltal le-

dőlnek az anyagi korlátok és megszűnik a szűkölködés. Az ada-
kozásod elindítja Isten erejének hatalmas áradatát, hogy te a 
bőség útjára léphess, és áldássá válhass mások számára.  

 

2./ Ő maga fog áldást árasztani rád! (Mal. 3,10)  
Isten bőséges gyarapodást ígér embereken keresztül min-

den adakozó számára, aki hitből támogatja Isten munkáját. A 
korai gyülekezetben nem volt egyetlen szűkölködő sem, mert a 
bőkezű adakozásuk által megtapasztalhatták szükségeik betöl-
tését. (Csel. 4,34/a) A fölöslegüket eladták és annak az árát 
adományként felajánlották a gyülekezetnek. A pásztor csak a 
perselyben levő pénzzel gazdálkodhat, amiből elsősorban a 
szolgálatát működteti. 
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3./ Az Úr megdorgálja a pusztítót (ördögöt)! (Mal. 3,11)  
Amikor úgy gondolod, hogy a pénzügyeid rendben vannak, 

akkor a kártevő (ördög) váratlanul elkezdi lopkodni a pénzedet. 
Például úgy, hogy egy héten belül tönkremegy a tévéd, a hűtőd, 
a mosógéped, és a nem várt kiadások miatt gyorsabban fogy a 
pénzed, mint ahogyan beérkezik. De az Ige azt írja: „Hozzátok 
be mind a tizedet az én tárházamba… és megdorgálom értetek 
a kártevőt!” A hűséges tizedfizetésed által Isten fel tud lépni a 
te érdekedben, hogy megdorgálja a kártevőt. Isten a hűséget 
tudja megáldani: „Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre 
néznek-é?” (Jer. 5,3/a) Maga a Mindenható Isten utasítja rend-
re az ördögöt, hogy kotródjon az életedből és hagyjon téged 
békén! (Róm. 16,20) 

 

4./ A földed gyümölcse védelem alatt lesz! (Mal. 3,11)  
Az ördög nem pusztíthat a portádon és az életed egyik terü-

letén sem! Az ószövetségben a termés megélhetést és fizetőesz-
közt jelentett, ami ma az anyagi dolgokra vonatkozik. Amikor 
hitben elveted a „magot”, meg is fogod kapni annak bőséges 
áldását, mert a kezed minden munkája fölé áldást parancsol az 
Úr! (5Móz. 28,8)  

 

5./ Elkerül a meddőség! (Mal. 3,11)  
A termőfölded nem lesz terméketlen, hanem hasznot fog 

hozni. A szőlőskert alatt jelképesen a családod is értendő. Ami-
kor Isten királyságába anyagiakat vetünk, a házunk népe soha 
nem fog szűkölködni, mert Ő aratást ígért nekünk és a gyerme-
keinknek. (Zsolt. 112,2–3) A Jézus nevében meg kell törnünk a 
szegénység szellemét és ellen kell állnunk az ördög tolvajkodá-
sainak. 

 

6./ Isten bizonyságai leszünk! (Mal. 3,12)  
Amikor hittel „magot” vetünk, akkor Isten olyan áldottá és 

sikeressé tud tenni bennünket, hogy az Ő jóságának bizonyság-
tevőivé válhatunk. Ahogy Isten elkezdte Jákóbot gyarapítani, 
az ellenség észrevette ezt, és irigység fogta el őket a hatalmas 
áldás miatt. (1Móz. 30,43) 
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7./ Kívánatossá teszi Isten a földünket! (Mal. 3,12)  
Annyira vonzóvá teszi a földünket az Úr, hogy sokan sze-

retnének az országunkba jönni (turisták, ingatlanvásárlók, cé-
gek). Szellemi értelemben az Úr kedvessé tesz mások előtt, 
hogy megnyerhesd őket Isten országa számára. 

 
Ábrahámi áldások 

A szegénység alóli megváltás részeként Krisztusban hoz-
zánk tartoznak az ábrahámi áldások is. 

Galata 3,14. 29. 
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban le-

gyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük 
hit által.  

29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám 
magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.  

Amikor Isten Igéjében elhangzó ígéretből kijelentést kapsz, 
amin hitben megállhatsz, akkor legtöbbször jön az ördög em-
bere, aki ki akar lopni az áldásból. Mert azt állítja tévesen, hogy 
ez az áldás csak az ószövetségben, Isten választott népére volt 
érvényes, és ma már ránk nem vonatkozik. De az Írások azt 
bizonyítják, hogy az Ábrahámnak ígért áldás a miénk is! Ez 
nem csak Ábrahám vérszerinti leszármazottaira (zsidóság), 
hanem ránk, a szellemi (újjászületett) gyermekeire is kiterjed.  

Ezt senki sem veheti el tőlünk, mert az ábrahámi áldások 
Krisztus megváltásának köszönhetően a miénk. Isten Ábra-
hámnak tett első ígérete úgy szólt, hogy gazdaggá teszi őt. 
(1Móz. 24,34-35) Bennünket is gazdaggá tesz az Úr, ami ki-
mondottan nem azt jelenti, hogy mindenképpen milliomosok 
leszünk, viszont mindenben gondoskodik rólunk. A gazdag szó 
héber jelentése: teljes ellátottság, bőséges gondoskodás. 

1Mózes 17,1–2. 
1. Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, meg-

jelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a Min-
denható Isten vagyok, El Shaddai, járj énelőttem, és 
légy tökéletes.   

2. És megkötöm az én szövetségemet közöttem és 
teközötted: és felette igen megsokasítlak téged.  
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Az El Shaddai héberül annyit jelent, hogy „mindenben ele-
gendő”, illetve „Isten, aki több mint elegendő”, ami által Isten 
bősége ránk árad. Hálát adunk Istennek, hogy Krisztusban tel-
jes ellátásunk van! 

Swift pásztor bizonysága is alátámasztja az isteni ellátást, 
aki szolgálata közben kijelentést is kapott a gyarapodásról. 
1911-ben feleségével misszionáriusként Kínába ment, kezdet-
ben a szolgálatát egy angliai gyülekezet támogatta évi 1236 dol-
lárral. Egy idő múlva az Úr szólt a szelleméhez, hogy fejezze be 
ennek a gyülekezetnek a pásztorlását. Isten azt mondta, hogy 
nem becsületes elfogadni a támogatást egy olyan gyülekezettől, 
amelyik nem teljes evangéliumi és nem hisz a nyelveken szó-
lásban, miközben te magad gyakorlod és tanítod az angyali 
nyelvet. Swift megkérdezte az Úrtól, hogy mit tegyen, és ho-
gyan éljen meg Kínában a családjával támogatás nélkül. Isten 
így válaszolt neki: Add le a jelenlegi gyülekezetet, kezdj egy új 
munkába és azt akarom, hogy hirdesd a teljes igazságot! Swift 
kételkedve mondta: Uram, ez lehetetlen támogatás nélkül! Erre 
Isten megkérdezte tőle: Vajon nem azt ígértem, hogy gazdaggá 
teszlek? Swift testvér azt felelte: Én nem tudok róla, hogy ígér-
tél volna ilyet, de nagyon boldog lennék, ha megtudnám! 

Ekkor Isten megkérdezte: olvastad már a Galata 3,13-14-et, 
ahol az áll, hogy Krisztus megváltott téged a törvény átkától, 
átokká tétetvén érted, hogy Ábrahám áldása a pogányokra 
szállhasson; azaz a tiéd lehessen? Az első, amit Ábrahámnak 
ígértem, az volt, hogy gazdaggá teszem. Isten közlését követően 
kezdett megnyílni az igazság Swift előtt. Elkezdte olvasni eze-
ket az Igéket és kijelentést kapott belőle. Az Istentől kapott vi-
lágosság birtokában már bátran felmondott és egy új szolgálat-
ba kezdett. Eleinte ugyan nehézkesen éltek meg, de Isten ke-
gyelméből külföldi támogatás nélkül is betöltettek a szüksége-
ik. Nem kell ahhoz milliomosnak lenni, hogy az ember boldo-
gan és megelégedve éljen és teljesítse az elhívását. Isten az év 
végére háromszorosan megáldotta őket, a korábbi biztos ösz-
szeggel szemben a perselybe 3750 dollár adomány került. Ezál-
tal Isten ígérete bebizonyosodott a pásztor életében. 
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Isten gazdagsága 
A Biblia azt állítja, hogy az ezüst és az arany, valamint a va-

dak és az összes jószág Isten tulajdona. 
Aggeus 2,8. 
8. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a 

Seregeknek Ura.   
Zsoltár 50,10. 
10. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok 

az ezernyi hegyeken.   
Isten az ellátást a saját gyermekei részére teremtette, nem 

pedig az ördögnek és a seregének. Kezdetben a vagyont az álla-
tok és a termény jelentette, a pénz csak később vált fizetési esz-
közzé. Aki Krisztusban van, az igazként áll Isten előtt. A követ-
kező vers azt írja, hogy a világ gazdagságának az igazakhoz kell 
áramolnia. 

Példabeszédek 13,22. Kecskeméthy fordítás 
22. A jó ember örökséget hagy fiai fiainak; a bűnös 

ember gazdagsága pedig az igaz embernek van fenn-
tartva.  

Vannak, akik óvakodnak a pénztől, mert félreértik a követ-
kező Igét: 

1Timótheus 6,10. 
10. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerel-

me: mely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a 
hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.   

Ez az Ige nem azt mondja, hogy a rossz dolgoknak a gyöke-
re a pénz lenne, hanem azt mondja, hogy a pénz túlzott imáda-
ta okozhat problémákat. Nem az a baj, ha embereknek van 
pénze, az okozhat nehézséget, ha a pénz uralkodik felettük. 
Vannak olyan pénzéhes emberek, akik gátlástalanul mindent 
megtesznek azért, hogy bármi módon megszerezzék maguknak 
a vagyont. 

Példabeszédek 19,17. 
17. Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegény-

hez; és az ő jótéteményét megfizeti néki. 
Istennek adsz kölcsön, ha a szegényeken segítesz, Ő pedig 

visszafizeti neked. Ez azt jelenti, hogy amikor adakozunk, azzal 
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a pénzünket a mennyei bankba helyezzük el, ami kamatozni 
fog a számunkra. De vajon hogyan fogja visszafizetni Isten? 
Nem tudhatjuk előre, hogy Ő milyen módot választ erre. Néz-
zük meg a vetés-aratás működését a következő versekben: 

Lukács 5,3–7.  
3. És Ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné 

volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől: és 
mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot. 

4. Mikor pedig megszűnt beszélni, monda Simon-
nak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra.  

5. És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet 
az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit: 
mindazáltal a Te parancsolatodra kivetem a hálót.   

6. És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát kerí-
ték be; szakadoz vala pedig az ő hálójuk.   

7. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban 
voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén, 
megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csaknem 
elsüllyedének.   

Miután Jézus Péter hajóját használta prédikálásra, úgy fi-
zette meg annak használatát, hogy kéthajónyi hallal áldotta 
meg őt. Látnunk kell ebből, hogy Isten bőkezű, mert amit Ő 
használatba vesz, azt mindig megáldja. Ez igaz ránk nézve is, 
mert amit Isten rendelkezésére bocsátunk a szolgálatok műkö-
déséhez (helyiség, autó, laptop, lejátszó, pendrive, pénz), azt Ő 
bőségesen megáldja. Tudniillik a szolgálatok támogatása is ve-
tésnek minősül Isten szántóföldjébe. 

2Korinthus 9,6.  
6. Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is 

arat; és aki bőven vet, bőven is arat. 
Galata 6,9. 
9. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a 

maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk.  
Ez az Ige az anyagiak vetésére (adakozására) vonatkozik. Is-

ten gazdasági rendszerében a vetés-aratás törvénye működik. 
Az Ige biztosítékot ad arra, hogy aki vet, az aratni is fog. De aki 
ellankad és ezért szűkmarkúan vet, annak az aratása nagyon 
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gyér lesz. Vegyétek figyelembe, hogy aki kevés magot vet a 
földbe, az kevés termést is fog aratni! Aki pedig bőven veti a 
magokat, annak az aratása is bőséges lesz. 

Ha bízunk Istenben és nem kételkedünk, akkor Ő a meny-
nyei kincstárából gazdagon meg tudja elégíteni az életünket. 
Istennek az a leghőbb vágya, hogy minden szükségünket be-
töltve gondoskodjon rólunk. 
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A MEGVÁLTÁS 
5. Isten királysága 

 
Szellemi királyság 

Jézussal együtt nemcsak a megváltás érkezett el az emberi-
séghez, hanem Isten királysága is eljött. A Biblia használja az 
Isten országa és az Isten királysága fogalmakat. A kettő között 
van különbség. Az ország egy földrajzilag körülhatárolt hely. A 
királyság pedig egy uralkodási területet jelent. Amikor Isten 
királyságába belépünk, akkor elsősorban nem egy törvény-
rendszert fogadunk el, hanem egy királyt. Isten királyságába 
úgy lépünk be, hogy elfogadjuk Jézust személyes királyunknak 
és uralkodónknak. A Biblia azt írja róla, hogy Ő a királyok Kirá-
lya és az urak Ura. (Jel. 17,14. 19,16.) Amikor újjászületünk, 
akkor Ő az urunk lesz. 

Jézus volt az, aki elhozta a szívünkbe Isten szellemi király-
ságát. Ő még az ószövetség időszakában született meg, hogy a 
törvényt betöltse, mert előtte erre egyetlen ember sem volt ké-
pes. Az a 33 év, amíg Jézus a földön járt, egy átmeneti időszak 
volt az ószövetségből az újszövetségbe. Azért nevezzük átmenti 
időszaknak, mert Jézus: 

– még az ószövetségben élt, de az Evangéliumok szerint az 
újszövetségi tanokat hirdette;  

– itt járt a földön az ószövetségben és az újszövetségben is 
addig, amíg fel nem emeltetett a mennybe. 

Jézus a három éves földi szolgálata végén töltötte be az 
ószövetségi törvényt, meghalt és feltámadt, s ezzel egy új szö-
vetséget hozott el nekünk, amely eseményeknek a tanítványok 
tanúi voltak. Jézus a kereszthalála előtt a tanítványainak még 
csak azt taníthatta, hogy Isten királysága majd el fog jönni.  

Jézus összehasonlítja Keresztelő Jánost az újjászületett hí-
vőkkel. (Luk. 7,28) Az ószövetségben János volt a legnagyobb a 
próféták között. De az újjászületett hívők között még a legkisebb 
is hatalmasabb Keresztelő Jánosnál, mert bennük van Isten ki-
rálysága. Keresztelő János az ószövetségben volt a legnagyobb. 
A tanítványok ugyanakkor az újszövetségbe készültek átlépni, 
ahol újjászülettek és betöltekeztek Szent Szellemmel. Ettől kezd-
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ve őbennük a Nagyobb (Isten Szelleme) élt. (1Ján. 4,4) Jézus 
idejében még azért imádkoztak, hogy jöjjön el Isten királysága. 

Máté 6,9–10.  
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a 

mennyekben, szenteltessék meg a Te neved;  
10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te aka-

ratod, mint a mennyben, úgy a földön is.  
Ez a gyönyörű imádság a legismertebb a keresztény világ-

ban. Viszont a Miatyánk imádságot a vallásos nézetek miatt 
gyakran félreértelmezik. Fontos látni, hogy Jézus kinek és mi-
kor tanította ezt az imádságot. Jézus itt az ószövetségi keretek 
között tanítja a törvények alatt élő tanítványokat. Ez az ószö-
vetségből az újszövetségbe való átmenet idején történt. 

10. Jöjjön el a Te királyságod…  
Ezt imádkozták Jézus idejében. Azért imádkoztak így, mert 

Isten királysága addig nem tudott eljönni a szívekbe, amíg Jé-
zus itt járt a földön. Jézus szavai szerint: „Az Isten országa 
nem szemmel láthatólag jön el.” (Luk. 17,20) Az újszövetség-
ben a kereszt után már eljött Isten királysága az újjászületett 
hívők szívébe, ezért nincs sok értelme ezt tovább imádkozni. 
Meg kell látnunk, hogy milyen hatalmas és lényeges dolog az, 
hogy Isten nekünk ajándékozta a szellemi királyságát.  

10. …legyen meg a Te akaratod…  
A földön nem mindig Isten akarata teljesül be, mert jelenleg 

e világ törvénytelen ura a sátán. (2Kor. 4,4) Ennek a gyökere az 
Éden kertjébe nyúlik vissza. Amikor Isten az embert behelyezte 
a Kertbe, akkor a teljes ellátásáról gondoskodott. Isten eredeti 
terve szerint megvolt mindenük, semmit nem nélkülöztek, nem 
ismerték a fájdalmat és a betegséget.  

A bűnbeeséstől kezdve jött a szenvedés, gyötrődés, küszkö-
dés, betegség, bűn, irigység, gyűlölet, gyilkosság és halál, ame-
lyek nem szerepelnek Isten tervében. Az ördög terve viszont 
nyilvánvaló, mert folyton pusztít. (Ján. 10,10) 

Fontos megismernünk Isten akaratát ahhoz, hogy áldások-
ban járhassunk. Az ember helyreállításának érdekében Isten 
elküldte Jézust, aki megváltotta az emberiséget és egy jobb szö-
vetséget hozott el a számunkra. Isten Jézus megváltásán ke-
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resztül egy újabb „Kertet” hozott létre, ami nem az Éden kertje. 
Ez a „Kert” az ember szívében van, ahová Isten behelyezi az Ő 
királyságát. Ez egy szellemi királyság, ami az első pünkösd 
napján jött el a Szent Szellem ereje által. (Ján. 16,7) 

(Megemlítem, hogy Istennek van egy fizikai királysága is, az 
Új Jeruzsálem, amely majd akkor jön el, amikor új föld és új ég 
teremtetik. (Jel. 21,2) Ekkor maga Isten költözik le a földre, és 
Jézus Menyasszonya – a Gyülekezet – lesz az Új Jeruzsálem.) 

Amikor Isten királysága az újjászületett hívők szívébe kerül, 
akkor válik lehetővé az, hogy Isten végrehajtsa az akaratát a 
földön, rajtunk keresztül. Mi Istennek szövetségesei és munka-
társai vagyunk, ezért Neki szüksége van ránk. Krisztus Testé-
ben mindenkinek van elhívása és feladata. Hogy mindezt be 
tudjuk tölteni, meg kell ismernünk ezt a királyságot, hogy mi-
ként tudjuk hatékonyan működtetni. Nekünk Isten tervét kell 
betöltenünk, ami tökéletes, de ennek megvalósítása tőlünk 
függ, hogy mennyire vagyunk engedelmesek Neki. Láthatjuk, 
hogy a „Miatyánk” nem az újszövetség imája, mert azt Jézus a 
kereszt győzelme előtt tanította. 
 

Mustármag hasonlat 
Mihez hasonló Isten királysága és miként került az az em-

berek szívébe?  
Lukács 13,18–19.  
18. Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten or-

szága? és mihez hasonlítsam azt? 
19. Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vé-

vén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy 
fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. 

Itt nem a mustármag a lényeg, hanem a mag, ami valójában 
egy szellemi mag. Jézus azt tanítja, hogy Isten királysága hason-
ló egy maghoz, amelyet az ember elvet a kertjébe. A mag Isten be-
széde, ami az Ige, a föld pedig az ember szíve, vagyis a szelleme. 
Isten királysága és annak a növekedése egy maghoz hasonló.  

Ebben az Igében azt kell meglátnunk, hogy a pici mag mi-
lyen nagyra képes felnövekedni. Jézus elmagyarázta, hogy mi-
ként kell elvetni a magot: a szellemi magot a szíved földjébe a 
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szavaiddal veted el. Az elvetett, romolhatatlan parányi mag 
Isten terve szerint be van programozva és növekedésnek indul, 
majd termést hoz, ha gondját viseled.  

Az életed minden problémájára az Igében találod meg a 
megoldást, amit hittel el kell vetned. Amikor megismerjük és 
megtanuljuk működtetni Isten királyságát, akkor ugyanolyan 
bőséges ellátásunk lehet, mint Ádámnak és Évának az Éden-
kertben volt. Lehet ez a mag például gyógyulásról, gyarapodás-
ról, békességről és boldogságról szóló Ige.  

A magban benne van az a természetfeletti képesség, amit 
Isten az Igében ígér. Mivel az Igében erő van, ezért azt ki kell 
mondani, mert így válik valósággá! Amikor Igét vetsz a szíved-
be, akkor tudatában kell lenned annak, hogy valójában magot 
vetsz. Ennek a szent magnak időt kell hagyni, hogy kikeljen és 
felnövekedjen. Ha rövid időn belül nem látod például a gyó-
gyulás vagy a bővölködés valóságba jövetelét, akkor sem kell el-
keseredned és feladnod. Maradj továbbra is hitben!  

Soha nem szabad kimondanod, hogy „á, ez nekem nem mű-
ködik”, vagy az „Ige nem igaz”, mert mindkét esetben vesztes 
leszel. Vannak, akik arra tekintenek, hogy számukra nem mű-
ködik az elvetett mag, ezért ebből tévesen arra következtetnek, 
hogy az Ige nem igaz. Az ilyen hitetlen szavak sokakat meglop-
nak az áldásoktól. Amikor elvetjük a borsót a kertbe, akkor 
nem kételkedünk abban, hogy kikel-e, ezért két nap múlva nem 
kaparjuk ki a földből, hogy megnézzük, csírázik-e. Soha ne ké-
telkedj, mert az meggyengíti a hitedet! 
 

A magvető példázata 
Gyermeki hit szükséges ahhoz, hogy Isten királysága felnö-

vekedhessen a szívünkben. Isten királysága egy hatalmas dolog 
még akkor is, ha kicsi magként kaptuk is azt.  

Márk 4,14. A magvető az Igét hinti.  
Máté 13,18–23.  
18. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.   
19. Ha valaki hallja az Igét a mennyeknek országá-

ról és nem érti, eljön a gonosz és elkapja azt, ami an-
nak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett.  
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20. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hall-
ja az Igét, és mindjárt örömmel fogadja;  

21. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; 
mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az Ige 
miatt, azonnal megbotránkozik.  

22. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hall-
ja az Igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csa-
lárdsága elfojtja az Igét, és gyümölcsöt nem terem.  

23. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és 
érti az Igét; aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 
százannyit, némely hatvanannyit, némely pedig har-
mincannyit.  

A magvető példázata négyféle talajról beszél. Képzeljünk el 
egy gabonaszállító traktort, amelyről útközben hullik a mag. 
Ahogy az úttestre érve pattog, különböző helyre eshet: az asz-
faltra, a padkára, a bokrok közé és a szántóföldbe.  

Az útfél (aszfalt) egy kemény talaj, ahol nincs termőréteg, és 
ez az ember kemény szívet jelképezi. Az ilyen típusú ember hall-
ja az Igét, de a szívében az nem tud gyökeret verni, mert ott 
nincs termőtalaj. Az ilyen szív nem hisz, az elméje is hitetlen, 
ezért nem képes befogadni Isten Igéjét. Ekkor az ördög jön és 
kilopja az Igét a kemény és hitetlen szívből, úgy, mint ahogy a 
madarak felcsipegetik a kihullott magot az úttestről. (Mát. 13,19) 

A köves hely (murvás padka) minimális termőréteggel ren-
delkezik, amely nem alkalmas arra, hogy a növény gyökeret 
verjen és felnövekedjen. Az útpadkára esett mag esős időben 
ugyan képes kikelni, de ahogy kisüt a nap, azonnal elszárad. Az 
ilyen szív az, aki nagy örömmel fogadja Isten Igéjét, ami kis 
gyökeret ver, és egy darabig növekszik is. Az ilyen ember szíve 
néhány Igét befogadott, de ha nem öntözi azt további Igékkel, 
akkor a szellemi szárazság miatt az a mag tönkremegy. Ha az 
Ige miatt megpróbáltatás és kritizálás éri a hívőt, akkor ő is 
azonnal felháborodik a zaklatóival együtt és eltávolodik az Igé-
től. (Mát. 13,20–21) 

A tövises hely (bokros rész) már megfelelő termőtalajjal 
rendelkezik, ahol a magból kibújó növény növekedésnek in-
dulhat. Amíg kora tavasszal a bokrokon nincs lombozat, addig 



 52 

a mag ki tud kelni, és növekedésnek tud indulni. De vele együtt 
a haszontalan tövis is elkezd növekedni, mert az is kap táplálé-
kot, és végül elnyomja a hasznos magból kinövekedő palántát. 
Ez a típusú ember hallja az Igét, de a világból érkező hatások, 
gondok, félelmek és a megtévesztés elfojtja és gyümölcstelenné 
teszi a jó magot, vagyis az Igét. Nekünk kell eldönteni, hogy a 
megvallásainkkal minek adunk táplálékot, a haszontalan dol-
goknak vagy az Ige igazságának. (Mát. 13,22) 

A jó föld (szántás) megfelelő termőtalajjal és tápanyaggal 
rendelkezik, ami a hívő nyitott, befogadó és tiszta szívét jelké-
pezi. A jó szívben (jó földben) a mag képes mélyen gyökeret 
ereszteni, és a földből felvenni mindazt, amire szüksége van. Ez 
a hívő nemcsak hallja, de érti is az Igét, amely akár harminc-
szoros, hatvanszoros vagy százszoros aratást is képes hozni a 
számára. (Mát. 13,23) 

Jézus ugyanígy teremtette meg a szívünkben Isten királysá-
gát, ezért ha mi a haszonnövényhez hasonlóan hitgyökeret 
eresztünk, akkor azon keresztül mindent meg tudunk kapni. 
Legyen mindig nyitva a szívetek az Ige befogadására, mert ab-
ból áldás származik.  

 
A királyság eljött 

Jézus azt tanította, hogy elsőként Isten királyságát és az ab-
ban levő igazságot keressük, mert akkor minden szükséges do-
log megadatik nekünk.  

Lukács 12,31–32.  
31. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind 

megadatnak néktek. 
32. Ne félj, te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyá-

toknak, hogy néktek adja az országot. 
A mi mennyei Atyánknak hatalmas öröme volt abban, hogy 

nekünk adta az Ő királyságát. Ez a királyság úgy van felépítve a 
szívünkben, hogy ha megismerjük annak a működtetését, ak-
kor onnan mindent elő tudunk szólítani a hitünkkel. Semmiből 
nem lesz hiányod, mert minden szükséged betöltetik, legyen az 
szellemi, lelki vagy fizikai: gyógyulás, anyagiak, szeretet, békes-
ség, élelem, ruházat, stb.  
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Lukács 17,20–21. 
20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor 

jön el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten 
országa nem szemmel láthatólag jön el. 

21. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott 
van; mert ímé, az Isten országa tibennetek van. 

Amikor Jézust megkérdezték, hogy mikor és hogyan jön el 
Isten királysága, azt válaszolta, hogy nem szemmel láthatólag 
jön el, hanem szellemi értelemben kerül belénk. Jézus azt pró-
fétálta, hogy sokan lesznek köztetek olyanok, akik addig nem 
halnak meg, amíg meg nem látják meg eljönni Isten királysá-
gát. (Márk 9,1) 

Az első pünkösd volt az, amikor Isten szellemi királysága el-
jött a földre. Mi, akik már újjá vagyunk születve, fel kell ismer-
nünk, hogy a bensőnkben egy királyság van. Isten Igéje egy 
romolhatatlan mag, és egyetlen mag is képes hordozni Isten 
teljes királyságát. Ez egy teljes birodalom, amely nyitott bank-
ká válik, ha megismerjük annak működését, mert akkor onnan 
hit által bármit kivehetünk.  

Különbség van a működés és a működtetés között. A műkö-
dés egy képesség, azaz a mosógép képes a működésre, azaz tud 
működni. A működtetés pedig egy cselekedet, például a mosó-
gép bekapcsolása. A használati utasítás elolvasása még nem 
jelenti azt, hogy tudom is működtetni a készüléket. A Biblia 
elolvasása sem elégséges, az Igét meg is kell cselekedni, ha bib-
liai eredményt szeretnénk elérni. 

 
A királyság akadályai 

Vannak olyan dolgok, amelyek gátolják és hatástalanítják 
Isten királyságának működését, azt, ami már ott van a szíved-
ben. Vagyis a megvallásoddal elvetetted a magot, hited is van 
hozzá, de mégsem látod annak az eredményét. Több oka is le-
het annak, hogy nem látod a gyümölcsözést. 

 

�Megbocsátatlanság 
Jézus elsőként a meg nem bocsátást említi. 
Lukács 17,3–6. 
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3. Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia 
vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bo-
csáss meg néki. 

4. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy 
napon hétszer tehozzád tér, mondván: Megbántam; 
megbocsáss néki. 

Vannak olyan emberek, akik a legkisebb hibát, tévedést sem 
tudják megállni szó nélkül, és ezzel sebet okoznak a másiknak. 
Főképpen a világban élőkre jellemző, hogy más szemében ke-
resik a szálkát, ugyanakkor a sajátjukban nem látják meg a ge-
rendát. (Luk. 6,41–42) Jézus a keresztényeket a szeretetre ta-
nítja, hogy a megbocsátást helyezzék előtérbe. Ha valaki meg-
bántott, de belátja a saját hibáját és bocsánatot kér tőled, akkor 
bocsáss meg neki! De megbocsátani feltétel nélkül, bocsánat-
kérés nélkül is lehet. 

Ha egyszer bántanak meg minket, az is rosszul érint, és ne-
hezünkre esik megbocsátani. De ha valaki hétszer ugyanazt 
elköveti ellened, az még jobban fáj és a szíved legmélyéig hatol, 
de mégis mind a hétszer meg kell bocsátanod neki. Van egy 
másik igehely, amely úgy szól, hogy hetvenszer hétszer is meg 
kell bocsátanunk.  

Máté 18,21–22. 
21. Ekkor hozzá menvén Péter, monda: Uram, hány-

szor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki 
megbocsátanom? Még hétszer is? 

22. Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy 
még hétszer is, hanem még hetvenszer hétszer is. 

Ez már olyan sok, hogy nem is számolod, hányszor jön bo-
csánatot kérni, mert te újra és újra megbocsátasz neki. Az 
apostolok elképzelhetetlennek tartották azt, hogy még 490-szer 
is megbocsássanak ugyanannak a személynek. Úgy gondolták, 
hogy sokkal több hitre van szükségük a megbocsátáshoz, hogy 
meg is tudják cselekedni azt, amit Jézus mond nekik. De a hit 
csak az Ige hallása által növelhető. A hit mértéke már bennünk 
van, mert megkaptuk azt az újjászületéskor (Róm. 12,3), így a 
hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk is, mint Istenben. 
(2Kor. 4,13)  
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Lukács 17,5–6. 
5. És mondának az apostolok az Úrnak: Növeld a mi 

hitünket! 
6. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint 

a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Sza-
kadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és en-
gedne néktek. 

Az Igében az eperfa csak egy jelkép, tehát bármit behelyet-
tesíthetsz a helyére (sérelem, tünet, hiány, probléma, betegség) 
és felszólíthatod, hogy távozzon az életedből, az utadból! Ehhez 
Isten Igéjét a szánkra kell venni, és azzal a magnyi hittel kell 
kimondani, ami már a szívünkben van. Például: meg nem bo-
csátás, hozzád szólok, tűnj el a szívemből, a Jézus nevében!  

A megbocsátáshoz nincs szükségünk akkora hitre, mint egy 
hegy (probléma) elmozdításához. (Mát. 17,20) A megbocsátás-
hoz elegendő egy pici magnyi hit is. Ha a meglevő hitedet 
használod (azt a pici hitmagot), az elegendő arra, hogy a hely-
zet megmozduljon. Ha ezt megteszed, akkor egyszerűen le fog 
pattanni rólad a teher, a harag, a sérelem, a gyűlölet, leesnek 
ezek, mint egy nehéz páncél.  

Ha hittel mondod ki Isten Igéjét, akkor meg fogod látni, 
hogy az milyen változást végez el a szívedben. Szólhatsz az 
„eperfához”, azaz bármilyen helyzethez egy magnyi hittel, le-
gyen az egy betegség-, családi-, házassági-, gyermeknevelési- 
vagy anyagi probléma, és így jön az áttörés, szabadulás. Meg 
kell őrizni a szívünkben az elvetett magot, hogy az minden kö-
rülmény és megpróbáltatás fölé fel tudjon növekedni, mert ez 
hozza meg a győzelmet.  

A hited olyan, mint egy mag, amit bevetettél a földbe, és ha 
működteted, akkor megnézheted, hogy mit fog teremni az éle-
tedben. A magnak hatalma van a föld felett, mert a mag dönti 
el, hogy mi teremjen a földben. Ez azt jelenti, hogy amit be-
vetsz (jót és rosszat) a szívedbe, annak lesz hatalma az életed 
felett.  

Lukács 6,45. 
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő 

jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből 
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hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő 
szája. 

A hit olyan, mint egy szolga, aminek az a feladata, hogy vég-
rehajtsa az imáinkat, ha kiküldjük azt munkálkodni. A tanítvá-
nyok végül megértették a megbocsátás működését: először 
hinned kell a szíveddel, majd ki kell mondanod, és utána válik 
valósággá.  

 

�A két szolga esete 
Fontos dolog gyakorolni az elengedést is. 
Máté 18,23–34. 
23. Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa 

a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. 
24. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje 

egyet, aki tízezer tálentummal volt adós. 
25. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak 

ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és 
mindenét, amije volt, és fizessenek. 

26. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala 
néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és 
mindent megfizetek néked. 

27. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá 
őt, és az adósságot is elengedé néki. 

28. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel 
az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral volt néki 
adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: 
Fizesd meg nékem, amivel tartozol. 

29. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, 
könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hoz-
zám, és mindent megfizetek néked. 

30. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe 
veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. 

31. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, 
felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent 
megjelentének az ő uruknak, amik történtek. 

32. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Go-
nosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, 
mivelhogy könyörögtél nékem: 
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33. Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te 
szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem rajtad? 

34. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhé-
rok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. 

Abban az időben, ha az adós nem tudott fizetni, őt és a csa-
ládját eladták rabszolgának. Ez nagyon kemény helyzet volt. 

Az egyik szolga 10.000 talentummal (kb. 3 millió Ft) tarto-
zott az urának, aki megszánta és teljesen elengedte azt neki. 
(Mát. 18,26–27) 

Ezt követően ez a szolga találkozott az egyik szolgatársával, 
aki 100 dénárral (kb. 5 ezer Ft) tartozott neki, de ő azt erősza-
kosan követelte tőle. (Mát. 18,28) 

Annak ellenére, hogy őrajta irgalmat gyakorolt az ura, ezzel 
szemben ő mégsem volt könyörületes a szolgatársával szem-
ben. Pedig neki arra a kis pénzre már nem is lett volna szüksé-
ge, mert éppen előtte engedték el a 3 milliós tartozását. (Mát. 
18,29–30)  

Ebben a példázatban nem a pénzbeli tartozáson van a hang-
súly, hanem azon, hogy nem gyakorolt irgalmasságot, vagyis 
nem bocsátott meg a szolgatársának. Akinek meg nem bocsátás 
van a szívében, annak az életében Isten megengedi a sátán 
munkálkodását. Ebben az Igében a hóhér keze a pusztítót je-
lenti. Aki nem bocsát meg, nem törli ki a szívéből a sérelmet, az 
állandóan magával cipeli ezt a terhet, tüskét. Ezáltal lépünk ki 
Isten védelme alól és a hóhér karjai között találjuk magunkat. 
A meg nem bocsátás idején nem működik a szent védelem, 
mert ilyenkor kilépünk Isten tökéletes akaratából. Ahogy Jézus 
megbocsát nekünk, nekünk is ugyanúgy kell megbocsátanunk 
az ellenünk vétkezőknek. (Mát. 18,31-34) 

Nemcsak másoknak, hanem magadnak is éppúgy meg kell 
bocsátanod. Elsősorban saját magunknak teszünk rosszat az-
zal, ha sérelmet hordozunk a szívünkben, mert ezzel akadá-
lyozzuk a hitünk működését. Ugyanis a hit üzemanyaga a sze-
retet! Nagyon sok betegségnek a gyökere a meg nem bocsátás-
ból ered. Megbocsátás nélkül nem tud működni Isten királysá-
ga benned, és az Ige elvetett magja nem tud gyümölcsöt hozni 
sem a gyógyulásban, sem a gyarapodásban. (Mát. 18,35) 
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Gyakran soroljuk a sérelmeinket, hogy kik és mivel bántot-
tak meg bennünket, mert mindenkinek a saját elszenvedett 
sérelme a legnagyobb. De gondoljunk csak bele, hogy milyen 
szenvedésen ment keresztül Jézus! Megkorbácsolták, tövisko-
ronát tettek a fejére, kigúnyolták, szembe köpdösték, keresztre 
feszítették, átszegezték a kezeit és lábait! És mindezek ellenére 
Ő megbocsátott a bántalmazóinak és az Atya bocsánatát is kér-
te rájuk. (Luk. 23,34) Jézus szenvedéséhez képest hol vannak a 
mi elszenvedett kis tüskéink, amivel minket megbántanak? 
Bármit is tesznek ellenünk, azt meg kell bocsátanunk, el kell 
felejtenünk és meg kell maradnunk a hit és a szeretet útján. 
Isten védettsége alatt is élhetnénk ahelyett, hogy a pusztító te-
rületére tévednénk. 

 

�Múltbéli emlékek 
A következő akadály a múlt hibáira és sérelmeire való visz-

szaemlékezés. 
Lukács 9,62. 
62. És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára ve-

ti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten király-
ságára. 

Ha folyton visszatekintesz és rágódsz a múlton, akkor nem 
tudod elvégezni Isten elhívását, és nem tudsz részesülni a 
menny áldásaiból. Pál is elhatározta, hogy a múltat elfelejti és 
csak előre, az elvégzendő feladatokra fókuszál. (Fil. 3,14) A 
mögöttünk levő sérelmeket engedjük el, mert az történelem, és 
már úgysem lehet rajta változtatni. Egyébként is a hit a múlt-
ban nem képes működni, csak a jelenben, mert így tudod a jö-
vődet megváltoztatni. Zárd le a múltat, mert új nap jön, új fel-
adatokkal, amit el kell végezni! 

 

�További akadályok  
A királyságnak vannak további akadályai is. Nézzünk ezek 

közül két alapelvet, amelyek általános szellemi törvények. 
 

Máté 7,1. 
1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. 
Vannak, akik tévesen úgy értelmezik ezt az Igét, hogy felet-

tük ember (ügyész, bíró) nem ítélkezhet, de az Ige nem a földi 
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igazságszolgáltatásra vonatkozik. Nem a mi feladatunk az, 
hogy másokat megítéljünk, hanem Istené, ezért ne nyilvánítsd 
ki a kritikus véleményedet! Ugyanis a keresztények nem kaptak 
Istentől olyan megbízást, hogy másokat ítéljenek. Ha nem íté-
lünk meg másokat, akkor mi sem kapunk ítéletet. Mindany-
nyiunknak Istentől lesz majd az ítélete.   

Viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a 
Római levél 13. fejezetében Isten elrendelte az államapparátus 
(kormány, bíróság, rendvédelmi szervek) létrehozását, hogy 
ezáltal biztosítsa a földön a rendet. Ha jót akarunk magunknak, 
akkor az Írás szerint a földi szabályoknak alá kell vetnünk ma-
gunkat. Meg kell adnunk a tiszteletet a hatalmi pozícióknak! 

 

Lukács 6,31. 
31. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cse-

lekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal. 
Ez is a vetés-aratás alapelve, de ez a cselekedeteinkre vo-

natkozik. Ahogy másokkal bánunk, idővel ugyanazt fogjuk visz-
szakapni. Ha azt szeretnéd, hogy mások kedvesen bánjanak 
veled, akkor neked kell az első lépést megtenni ehhez.  

 

Amit Jézus itt tanít, azok nem a mózesi törvények, hanem 
Isten királyságának általános szellemi alapelvei, szabályai. Ha 
ezeket nem tartjuk meg, akkor a hitünk nem fog működni, és 
Isten királysága nem tud kivirágozni bennünk. A mennyei 
Atyánk elvárja tőlünk, hogy a rendelkezésünkre álló igei isme-
ret világosságában járjunk. Ha ezt az ismeretet nem használ-
juk, akkor könnyen eleshetünk az áldásoktól. 
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