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HOGYAN LEHET EZ A MUNKAFÜZET A LEGHASZNOSABB
SZÁMOMRA
Az alábbi javaslatok figyelembe vétele hasznos lesz számunkra e tanulmány során:
1.IMÁDKOZZ ISTENHEZ! Kérd Istent, hogy segítsen megérteni az Ő Igéjét! Igényeld, amit a Zsolt 119,130
ígér: „Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket”! Isten segítsége nélkül lehetetlen
igazán megérteni Isten Igéjét (2Kor 2,14).
2.KÉSZÜLJ FEL AZ ÓRÁRA!
a) Olvasd el a jegyzeteket! Olvasd el többször a leckét! Húzd alá a legfontosabb gondolatokat, jelöld meg
amit nem értesz, vagy amivel kapcsolatban kérdéseid merülnek fel! Tegyél megjegyzéseket az egyes leckék
margójára!
b) Keresd ki a legfontosabb utalásokat! Olvasd el valamennyi bibliai utalást egy mai fordításból, például az
új fordítású protestáns Bibliából! Az utalásban először a bibliai könyv neve, majd ezt követően a rész száma,
illetve a vers száma jelenik meg, amelyeket vessző választ el egymástól. (Például: Kol 3,23) A legtöbb
Bibliában van tartalomjegyzék, amely felsorolja minden egyes bibliai könyv kezdő oldalszámát. Miután
megtaláltad ezt az oldalt, keresd meg az adott részt és verset!
3.RENDSZERESEN LÁTOGASD AZ ÓRÁKAT! Ott van lehetőség kiscsoportos foglalkozásra éppúgy, mint az
előadás meghallgatására. Kérdéseid és megjegyzéseid bátorítani fognak másokat is, hogy ők is előhozzák saját
gondolataikat.
4.ŐRIZD MEG FELJEGYZÉSEIDET ÉS EGYÉB ANYAGAIDAT! Ezek segítségedre lesznek a további
tanulmányozásban, és másokkal is meg tudod majd osztani.

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

A TE IGÉD IGAZSÁG1. LECKE
„MINDENKI, AKI AZ IGAZSÁGBÓL VALÓ, HALLGAT AZ ÉN SZAVAIMRA” – mondta az Úr Jézus a római
helytartó előtt. „Pilátus így szólt hozzá: Mi az igazság?” (Jn 18,37-38). Hosszú távon nincs sok értelme bármilyen
tanulmányozásnak, ha úgy vélekedünk, hogy (1) nem létezik olyan, hogy igazság, vagy (2) az igazság állandóan
változik, vagy (3) lehetetlen teljes bizonyossággal ismerni az igazságot. Az igazságot így definiálják: alkalmazkodás
a tényekhez és a valósághoz; összhangban lenni azzal, ami van, volt, vagy aminek lennie kell; az igazság a hamis, a
rossz, a tévedés és a hazugság ellentéte. Az igazság korlátozott és változatlan, tekintet nélkül a történelemre és a
kultúrára, abszolút és minden egyébtől független. Ha más véleményen vagyunk, az akadályt jelent a tanulásban, és
erkölcsileg káros.

Az igazság keresése
A zsoltáríró így kiáltott: „Vezess engem a Te igazságodban és taníts engem” (Zsolt 25,5 – Károli)! Ő hitte, hogy ez
az igazság örök (117,2 – Károli). Mivel annyira értékes, ezt a tanácsot kapjuk: „Vedd meg, és ne add el az igazságot”
(Péld 23,23)! A próféta az igazság Istenéről beszélt (Ézs 65,16). Az Úr Jézus azt mondta: „Én vagyok… az igazság”
(Jn 14,6) és „a Te igéd Igazság” (Jn 17,17). Jó lenne, ha minden ember kívánna eljutni „az igazság megismerésére”
(1Tim 2,4). De azt halljuk, hogy az emberek általában „az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel... a teremtményt
imádták és szolgálták a teremtő helyett…” (Róm 1,25). Akik azt állítják magukról, hogy az igazságot keresik,
gyakran nem szeretik az igazságot (2Tesz 2,10). Inkább a saját útjukat keresik, és ez az út a tévedés ösvénye. Ám
Jézus azt ígérte az igazi keresőknek, hogy „megismeritek az igazságot és az igazság megszabadít titeket” (Jn 8,32).
Az embereknek szükségük van arra, hogy megtudják az igazságot Istenről, az életről, az örökkévalóságról.

Az igazság forrása
Hol keressük az igazságot? Vannak akik önmagukban keresik. Ők azt hiszik, hogy a saját értelmük, érzelmeik és
vágyaik elégséges irányadók. Vannak, akik maguk között keresik. Ők mások tanácsadására, tapasztalataira és
tanítására figyelnek. Némelyek önmagukon túl keresik. Ők azt gondolják, hogy az igazság nagyobb annál, mintsem
azt mi saját, korlátozott emberi képességeinkkel megérthetnénk. Ehhez szükség van Isten, vagy egy természetfölötti
hatalom segítségére. Ha Isten bizonyos dolgokat közöl velünk, amelyeket máskülönben nem tudhatnánk,
kijelentésnek nevezzük. Ha úgy vezeti az embert, hogy írja le az igazság közlését – amit Ő kinyilatkoztatni kíván –,
ihletésnek hívjuk. Az az állítás, hogy Isten pontosan ezt tette, mikor nekünk adta a Biblia hatvanhat könyvét, a
prófétáktól, az apostoloktól és magától Jézus Krisztustól származik.
„Írás”-nak és „Írások”-nak is nevezik (Mk 12,10; 12,24), ami azt jelenti, hogy szent írások. Ezeket az
összegyűjtött írásokat mi Bibliának nevezzük, amelynek jelentése: Könyvek. Ezen írások további elnevezése: „Isten
Igéje” (Mk 7,13; Róm 10,17; 2Kor 2,17; 1Tesz 2,13; Zsid 4,12). Olyan kifejezések, mint „Isten mondta”, „az Úr
szólt”, és „jött az Úr szava” csak az ÓSZ-ben körülbelül 3000-szer fordulnak elő. Isten úgy jelenik meg, hogy
sokszor közvetlenül beszél (2Móz 24,12; 5Móz 10,1-2). A Szentírás írói azt mondták, hogy Isten az Ő Igéit rajtuk
keresztül adta az embernek. Fontoljuk meg Isten szent embereinek alábbi kijelentéseit:

Mózes: „És mondta Isten”; „az Úr mondta” (2Móz 3, 14-15; 5Móz 1,42)
Józsué: „Mondta az Úr” (Józs 1,1)
Jeremiás: „Az Úr mondta”; „Mondta az Úr” (Jer 1,7-9)
Ezékiel: „Ezt mondta nekem” (Ez 3,4)
Malakiás: „Így szól az Úr” (25 alkalommal különböző formában)
Jézus:
„Minden beteljesedik” (Mt 5,18; az ÓSZ-i törvényről szólva)
„Isten parancsolata” (Mk 7,8; az ÓSZ-i törvényről szólva)
„Meg van írva” (Jn 6,45; az ÓSZ-i prófétákról szólva)
„Van Mózesük és prófétáik” (Lk 16,29-31)
„Meg van írva a törvényben… a próféták könyvében…
a zsoltárokban” (Lk 24,44).
Az apostolok: „Előre megmondott a Szent Szellem” (Csel 1,16).
„Helyesen szólt a Szent Szellem” (Csel 28,25).
Átfogó kijelentések hangzanak el: „A teljes Írás Istentől ihletett” (2Tim 3,16). „A Szent Szellemtől indíttatva
szólaltak meg az Istentől küldött emberek” (2Pt 1,21). „Nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a
Szellemtől jött tanítással” (1Kor 2,13).

Az igazság jele
Ha fontolóra vesszük az alábbi szempontokat, akkor kiderül, hogy az előbbi állítások igazak:
1. Akik azt állították, hogy ihletettek, a legmagasabb erkölcsi és szellemi jellemmel bírtak. Ki vádolná Mózest,
Pált, Ézsaiást, sőt akár az Úr Jézust azzal, hogy kétséges a jelleme?
2. A Biblia tanítása egységes, annak ellenére, hogy több mint 40 különböző ember írta, több mint 1500 év alatt.
Ki másra vezethetnénk vissza ezt az egységet?
3. A Szentírás sok-sok történelmi megállapításának igazságát archeológiai témájú kötetek erősítik meg, széles
körű támogatást élveznek azok a megállapítások, amelyek történelmi eseményekkel és személyekkel foglalkoznak.
4. Ez a könyv kiadását, elterjedését és a világra gyakorolt hatását tekintve a legfontosabb könyvnek bizonyult,
amit valaha írtak. Bár sokkal erőteljesebben támadták, mint bármilyen más könyvet, a megsemmisítésére tett sok-sok
erőfeszítés ellenére fennmaradt. Melyik más könyv szenvedett el ennyi kritikát, miközben évről-évre bestseller
maradt?
5. Még napjainkban is folyamatosan életeket változtat meg átformáló erejével. Üzenete megérinti az elvetemült
bűnözőket, éppúgy, mint a jámbor embereket. Millióknak adott reményt, vigasztalást és bátorítást legsötétebb
óráikban. Van-e még ilyen könyv, amely ennyi ember életét változtatta meg pozitív irányban?
6. Próféciái százával teljesedtek be a legapróbb részletekig. Hol találunk még prófétai feljegyzést, amelyet 100%os pontosság jellemez minden részletében.
Neves személyiségek néztek szembe az élet és az örökkévalóság nagy kérdésinek kihívásaival. Ezek
meghatározása és magyarázata megtalálható a Bibliában. Ezek a leckék úgy vannak tervezve, hogy segítsenek az
olvasónak pontosan megérteni, amit a Biblia tanít Istenről, az emberről, a bűnről, az üdvösségről, az
örökkévalóságról és Jézus Krisztusról. Fontos igazán megismerni, mit mond a Biblia, mielőtt döntünk arról, hogy
egyet értünk vele vagy nem. Jézus azt mondta, hogy még kora vallási vezetőinek hibái is abból eredtek, hogy nem
ismerték az Írásokat (Mt 22,29). Dániel „az Igazság Könyvének” nevezi (Dán 10,21). Te ismered-e az igazságot?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

A TE IGÉD IGAZSÁG1. LECKE
Az ember vágyik arra, hogy megismerje az igazságot. Számos – nem megbízható – forrás áll a rendelkezésre. A
Biblia azt állítja, hogy Isten igazságát közli az emberrel.
1. Az alábbi állítások közül melyik jellemzi a Biblia igazságszemléletét? (Válassz ki egyet!)
a) Nem létezik olyan, hogy igazság.
b) Az igazság mindig változik.
c) Lehetetlen bizonyossággal megismerni az igazságot.
d) Az igazság abszolút és megismerhető.
2. Jézus születését megelőzően hogyan közölte Isten az igazságot az emberrel (Zsid 1,1)?
Milyen beépített bizonyítékot alkalmazott Isten annak megerősítésére, hogy a próféták az igazságot szólták (5Móz
18,22)?
Mit közöltek a próféták szavaik eredetéről?

3. Mi Isten végző eszköze az igazság közlésére (Zsid 1,2; Mt 17,5)?
Mit mondott Jézus az igazságról (Jn 14,6; 17,17)?
4. Hogyan erősítette meg Jézus az ószövetségi Írások íróinak tekintélyét (Lk24,44)?
Hogyan viszonyult Jézus a következő ószövetségi eseményekhez?
Ádám és Éva teremtése (Mk 10,6)
Jónás és a hal (Mt 12,39-40)
Nóé és a bárka (Mt 24,37-39)

5. Miért következetlenség azt állítani, hogy Jézus tanításait elfogadjuk, de a Biblia más részeinek – például Mózes 1.
könyvének – tanításait elutasítjuk (Jn 5,46-47)?
6. Az Újszövetség írói feljegyezték Jézus szavait és tanítását. Hogyan foglaltak állást a tekintélyről, amely által írtak
(1Kor 11,23; 2Pt 1,16-21)?
7. Mi volt egyik legnagyobb hibája a Jézus korabeli vallási vezetőknek (Mt22,29)?
8. Fogalmazd meg saját szavaiddal a 2Tim 3,15-17-et!

A Biblia tanulmányozásának mi az egyik legjobb indoka (Jn 5,39)?

9. Te mit mondasz? Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek híven tükrözik a Bibliáról alkotott
nézetedet!
a) Hiszem, hogy a Biblia Isten szava az emberhez, és noha sok különböző emberek írták sok-sok év folyamán,
hibátlan mű eredeti leírásában, megbízható és szavahihető, mind a történelmi tények, mind a hitelvi
kijelentések vonatkozásában.
b) Azt gondolom, hogy a Bibliában csak Jézus szavai ihletettek.
c) Azt gondolom, hogy a Biblia sok történetét – mint például Ádám és Éva, Nóé és a bárka – nem kell szó szerint
érteni, de még mindig van tanítói jelentésük.
d) Azt gondolom, hogy a Biblia sok ellentmondást tartalmaz.
e) Azt gondolom, hogy a Biblia mindent tartalmaz, amit tudnom kell Istenről, az életről és a túlvilágról.
f) Azt gondolom, hogy a Bibliának sok jó erkölcsi tanítása van, de ez nem az abszolút igazság.
g) A Biblia igazsága minden nemzedéknek, kultúrának és fajnak szól.
10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Ha te lennél Isten és az emberekkel kapcsolatba szeretnél lépni, hogyan tennéd?
2. Ha te lennél Isten, hogyan győznéd meg az embereket, hogy valóban Isten akar velük kapcsolatba kerülni?
3. Ha valaki bebizonyítaná neked, hogy a Biblia valóban igaz, hajlandó lennél-e életed hozzáigazítani annak
erkölcsi tanításaihoz?
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JEGYZETEK

ISTEN SZEMÉLYE 2. LECKE
„ÉN VAGYOK AZ ISTEN, NINCS MÁS; Isten vagyok, nincs Hozzám hasonló” (Ézs 46,9). A Biblia az egyedüli
Felsőbb Lény szavának kinyilatkoztatása, Aki „a magasztos, a felséges, Aki örök hajlékában lakik” (Ézs 57,15).
Abszolút létezésének misztériumából és végtelenségéből úgy jelentette ki Magát, mint „az élő Isten” (Zsolt 42,3;
84,3; Dán 6,21; 1Tim 4,10; Zsid 9,14; 10,31). „Nagysága felfoghatatlan” (Zsolt 145,3). Végtelen nagysága olyan,
hogy „Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” (Csel 17,28). Újra és újra felhangzik a kérdés: „Van-e Hozzád hasonló
Istenem?” (Zsolt 71,19; vö. Zsolt 89,9; 113,5). A válasz mindig az kell, hogy legyen: „Senki nincs Hozzád hasonló!”

Elterjedt nézetek Istenről
Az „Isten” nevet sok ember szájára veszi. Vannak, akik tagadják a létezését, vannak, akik használják nevét és vannak,
akik összekuszálják és elferdítik lényét. Az ateisták azt mondják, hogy nincs Isten és, hogy ezt be is tudják
bizonyítani. Az agnoszticizmus hívei szerint lehetetlen Isten létezéséről megbizonyosodni, és szorgalmasan
tevékenykednek azért, hogy milliók csatlakozzanak hozzájuk a megismerhetetlenség kinyilvánításában. A panteisták
azt vallják, hogy Isten nem más, mint a természet, magateremtette, és az ember része ennek. A politeisták szerint nem
egy Isten van, hanem több. Képviselőik széles skálán mozognak, az őspogányságtól a mai mormonokig. Más
változatos elképzelések is napvilágot láttak. Mondták már, hogy téged és engem beleértve, minden Isten, illetve, hogy
Isten egy alapelv, egy személytelen törvény vagy erő. Mondták, hogy Isten pusztán gondolat az ember agyában,
pszichológiai mankó vagy neurózis (irracionális félelem). Az emberek képmásokat vagy bálványokat csináltak,
amelyek az isteneket képviselik (Csel 19,23-28), noha az ilyen praktikát tiltja a Biblia (2Móz 20,4-5). Sokszor
emberek magukat nevezték istennek és arra szólították fel a többieket, hogy imádják őket. Akik elutasítják, hogy
bármiféle felelősségre vonhatóságot elismerjenek egy Felsőbb Lény részéről, tulajdonképpen saját istenükké válnak.

Isten nyilvánvalósága
A Biblia nem próbálja meg bebizonyítani, hogy van Isten. Feltételezi, hogy ez az ismeret bele van szőve az ember
lényébe és tudatába. Azt mondja, hogy a bolond ember tagadja az Ő létezését (Zsolt 14,1; 53,2). Feljegyzi, hogy a
gonoszok arra törekszenek, hogy megfeledkezzenek Róla (Zsolt 10,4). A régészetben bizonyítottnak tekintik, hogy
ember volt valahol, ha bizonyítéka van Isten imádásának. Eddig semmilyen diktatúra nem volt képes eltörölni az
Istenbe vetett hitet minden erőfeszítés ellenére sem. Az ember a történelem menetének jelentős részében ragaszkodott
ahhoz a belső meggyőződéséhez, hogy Isten létezik, és felelősségre vonhatja őt. Ez a tudat megbízhatóságának alapja
„Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis
nem látható Belőle: az Ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálatai
révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük” (Róm 1,19-20).
Aszilárd meggyőződés Isten létezéséről jelen volt jóval azelőtt, hogy az emberek érveket sorakoztattak volna fel a
hit mellett és ellen. Az állam, az oktatási rendszer, és a népszerű média szisztematikus támadása szükséges az Istenbe
vetett hit gyengítéséhez. Az is nyilvánvaló, hogy ahogy a büszkeség, az intellektuális gőg, a gonoszság és a társadalmi
degeneráltság növekszik, ezzel együtt Isten létezésének megkérdőjelezése is. Némelyek azt kérdezik: Miért kellene
hinnünk Istenben? Mindent meg tudunk magyarázni természeti vagy evolúciós alapon. Azok, akik úgy érzik, hogy
intelligensebbek az Istenben hívőknél, vegyék figyelembe, hogy:
1. SEMMI SINCS ÖNMAGÁTÓL. Eddig egyetlen tudományos munka sem mutatott be olyan végtelen láncot,
amely a semmiből lett. A Biblia azt mondja: „Minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az”
(Zsid 3,4).

2. A BONYOLULT SZERKEZETEK KÉSZÍTŐT, ILLETVE TERVEZŐT IGÉNYELNEK. Az emberi test
bármely főbb része – pl. az agy vagy a szem – sokkal bonyolultabb, mint egy adatfeldolgozó gép vagy egy karóra.
Mégsem gondolná senki, hogy ez utóbbiak véletlenül jöttek létre.

Isten biblikus szemlélete
1. EGY ISTEN VAN. Az Ó- és ÚSZ egybehangzóan jelenti ki, hogy egyetlen Isten van (5Móz 6,4; Ézs 45,5;
1Tim 2,5). A zsidó vallás és az iszlám ebben egyet ért a keresztyén hittel. Az emberek gyakran beszéltek más
istenekről (1Kor 8,5-6), és a Biblia néha használja a szót alárendelt értelemben (2Móz 7,1; Zsolt 82,6), de csak
egyetlen igaz Isten van.
2. ISTEN HÁROM SZEMÉLYBEN LÉTEZIK. Az egyetlen Isten többes szám inkább, mint egyetlen
alkotóelemből álló egység. Ő lényegében egy, de a Szentírásban többes számúnak van kijelentve személyisége
megkülönböztető jegyei miatt. Az ÓSZ-ben Isten egyik neve Elohim, kb. 2600-szor fordul elő. Formájában többes
számú, bár néha egyes számú igével használatos. Az 5Móz 6,4 a klasszikus zsidó megerősítése annak, hogy csak egy
Isten van. „Az Úr, a mi istenünk egy Úr”. Ez a vers az Elohim szót használja. Továbbá megjegyezzük, hogy Isten
gyakran beszél Magáról az ÓSZ-ben is többesszám első személyben (1Móz 1,26; 3,22). Izráel egyetlen királya sem
beszélt így magáról. Vannak utalások, amelyek megkülönböztetést sugallnak „Isten és Isten” között (Zsolt 45,6-7; vö.
Zsid 1,8) vagy „Így szól az Úr az én uramhoz” (Zsolt 110,1; vö. Mt 22,42-46). Isten teljesebb kinyilatkoztatását, Aki
mint Atya, Fiú és Szent Szellem létezik, az ÚSZ tárja elénk. Mindegyiket világosan Istennek nevezi, még ha az ÚSZ meg
is erősíti, hogy csak egyetlen Isten van.
a) Az Atya Isten. Lásd: 1Tesz 1,1; 2Pt 1,17.
b) A Szellem Isten. Lásd: Csel 5,3-4; 2Kor 3,17.
c) A Fiú Isten. Lásd: 1Jn 5,20; Tit 2,13; Jn 1,1; 1,14; 20,26-28; Csel 20,28; Róm 9,5; Kol 2,8-9; 1Tim 3,16; Zsid
1,8; Jel 1,8; 1,17-18).
Valamennyi isteni tulajdonság jellemzi mindegyiket, az akarat, az érzelem és az értelem. Atya, Fiú és Szent
Szellem különböznek egymástól, de isteni egységet alkotnak (1Pt 1,2; Júd 20,21). Ezek a nevek összekapcsolódnak a
bemerítési előírásban (Mt 28,19) és az apostoli áldásban (2Kor 13,13). Továbbá beazonosíthatóak Jézus
bemerítésekor (Mt 3,16-17), és a szónoki beszédben János evangéliumában (Jn 14,16-20; 15,26; 16,7-16). Az egység is látható (Jn 14,9; 17,22). Ők az istenség Személyei, noha különböznek attól, amit mi „személyek” alatt értünk.
Ők nem három különböző isten, sem nem egy háromfejű isten. Csak egy Isten van lényegében. A „Szentháromság”
szó kényelmi célból használatos az Istenség leírására, noha ez nem szerepel a Bibliában. Ugyanez igaz a „három
személyben egy Isten” kifejezésre. Mivel nincs semmi, amit párhuzamba állíthatnánk Istennel ebben az
összefüggésben, a mi nyelvünkben nincs olyan kifejezés, amely teljes mértékben kifejezné ezt az igazságot. A Biblia
nem magyarázza ezt. El kell fogadnunk a Szentírás közvetlen kijelentéseit és azokkal beérni.
3. ISTEN SZELLEM. Lásd Jn 4,24. Ő felvehet emberi formát és hallathatja a hangját. Testet ölthet természeti
jelenségekben, mint a vihar vagy a villámlás. De Ő láthatatlan szellemi Lény, Akit nem korlátoz a tér, az idő és a
forma.
4. ISTENNEK VAN SZEMÉLYISÉGE. Ő nem csak alapelv vagy ötlet. Olyan személyiségjegyek jellemzik Őt.,
mint a tudás (1Jn 3,20), érzelmek (1Móz 6,6), akarat vagy döntéshozás (Jak 1,18). Kifejez szeretetet és haragot. Ő
emlékezik vagy ha úgy dönt, felejt. Rendeleteket hoz és megjelenti a jövőt. Isten nem önműködő gép. A hívő számára
legnagyobb vigasztalás tudni azt, hogy Isten szeret (1Jn 4,8.16). Egy alapelv vagy személytelen erő nem igazolná az
1Pt 5,7 állítását: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok”.
Az angol nyelvben az Isten (God) szó a „jó” (good) szóból származik. További elnevezései Úr, Mindenható,
Teremtő, Megváltó, Szabadító és még számos más néven illetik. A Jahve szó a JHVH szóból ered, amely az ÓSZ
négybetűs szava az Isteni Név-re. Ezt soha nem ejtették ki, pontos kiejtése találgatás tárgya. A Szentírás alapján senki
sem mondhatja, hogy valamelyik szó az egyetlen elfogadott megnevezése Istennek. Lényeg az, hogy ismerjük a
Biblia Istenét, aki azt parancsolja nekünk, hogy ismerjük meg az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Ő az egyetlen út Istenhez (Jn
14,6).

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

ISTEN SZEMÉLYE2. LECKE
Fontos tudnunk, hogy kiben hiszünk. Milyen Ő? Helyesen vélekedsz Róla?
1. Isten… (Válassz egyet!)
a)egy ötlet
b)egy erő
c)egy ember
d)egy szellem
2. Az alábbiak közül melyik fejezi ki legjobban az Istenről alkotott fogalmadat?
a)rendőr
b)igazgató
c)a te atyád a földön
d)egy gép
e)a fentiek közül egyik sem.
3. Te hogyan írnád le Istent valakinek, aki még sohasem hallott Róla?

4. A Biblia megpróbálja-e bebizonyítani Isten létezését, vagy feltételezi, hogy Isten létezése magától értetődő (1Móz
1,1)?
Az ember honnan tudhatná, hogy van Isten, ha nem lenne Bibliája (Zsolt 19,2-5; Róm 1,19-20)?
Te miért hiszed, hogy létezik Isten?
5. A Biblia azt tanítja, hogy
a)egy Isten van.
b)három isten van.
c)sok isten van.
d)mi mindannyian ugyanazt az istent imádjuk.

6. Hogyan nyilatkozik a Biblia más „istenekről”, akiket az emberek imádnak (1Kor 8,5-6)? Írd át saját szavaiddal
ezt a szakaszt!

7. Hogyan magyaráznád meg valakinek a következőt. Az Atya Isten. A Fiú Isten. A Szellem Isten. Csak egy Isten
van.

8. Isten szellem. Ez azt jelenti, hogy
a)általunk megismerhetetlen.
b)láthatatlan.
c)látható módon nem jelentheti ki Magát.
d)Ő nem személyes.
9. Te mit mondasz? Mivel Isten személy, lehetséges személyes kapcsolatban lenni vele. Hogyan írnád le jelenlegi
kapcsolatodat Istennel?

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Hogyan határoznád meg, hogy ki Isten?
2. Véleménye(d) szerint mi a legnagyobb bizonyítéka Isten létezésének?(Ha nem hisz Istenben, kérdezd meg,
hogy miért?)
3. Ha bármit kérhetnél Istentől, mi lenne az?

A keresztyén hitt alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

ISTEN KÉPMÁSA3. LECKE
„KIHEZ HASONLÍTHATNÁTOK AZ ISTENT és hogyan készíthetnétek el a képmását?” – kérdezte Ézsaiás próféta
(Ézs 40,18). A Biblia közli, hogy Ő nem egészen olyan, mint bármi, amit, vagy akit ismerünk. Nyelvünket használja
fel, hogy emberi kifejezésekkel írja le Őt. Az, hogy beszél az Úr karjáról, szeméről, kezéről vagy szájáról, nem jelenti
azt, hogy neki megvannak ezek a szervei, mint ahogy azt sem, hogy madárhoz hasonlítja amikor ezt mondja:
„Tollaival betakar téged” (Zsolt 91,4). Ha az ember által Ő tökéletesen megérthető, megmagyarázható és elemezhető
lenne, akkor emberi szinten létezne. Őrizkedjünk attól, hogy elutasítsunk Istenről szóló tényeket azért, mert nincs
hasonló vonatkoztatási pontunk vagy tapasztalatunk, mellyel összevethetjük. Valaki azt kérdezte Jóbtól: „Ki tudod-e
találni, mi az Isten titka? A mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?” (Jób 11,7). A válasz az, hogy amit Ő jónak lát
kijelenteni Magáról a Szentírásban, annyit megtudhatunk, és nem többet. Egyes fogalmak meghaladják a mi
felfogóképességünket.

Kizárólagos jellemvonások (amelyekkel csak Isten bír)
A Szentírás tartalmaz bizonyos kijelentéseket Isten jellemvonásairól, ahogy Ő jónak látta közölni velünk. Ezeket
attribútumoknak, azaz jellegzetes tulajdonságoknak nevezzük. Isten:
1. ÖNMAGÁBAN LÉTEZŐ. Neki élete van önmagában (Jn 5,26). Ő semmi megelőzőtől nem származik. Ő már
kezdetben létezett (1Móz 1,1; Jn 1,1).
2. ÖRÖK. „Öröktől fogva mindörökké” Ő Isten (Zsolt 90,2; vö. Hab 1,12). „Ő, aki van” az ÉN VAGYOK nevet
fejezi ki (2Móz 3,14), Az, Aki átfogja a múltat, a jelent és a jövőt (Jel 4,8).
3. KORLÁTLAN. Ez azt jelenti, hogy „határok vagy korlátok” nélküli. Semmi sem foglalhatja magába Istent (1Kir
8,27). Semmi sem mérheti meg Őt.
4. TELJHATALMÚ. A Magasságosnak ereje és hatalma van, hogy azt tegye, amit akar (Jób 42,2; Mt 19,26). Ezt
úgy nevezik, hogy „mindenhatóság”.
5. MINDENTUDÓ. Neki korlátlan ismerete, értelme és tudomása van (Zsolt 147,4-5). Egyáltalán nem adható
ehhez semmi, és semmi sem lepheti mag vagy csaphatja be Őt (Zsid 4,13; 1Jn 3,20). Ezt úgy nevezik, hogy
„mindentudás”. Ő ismeri a véget a kezdetektől (Ézs 46,10). Ez magában foglalja minden dolog előre tudását (Csel
2,23).
6. MINDENÜTT JELENLÉVŐ. Őt nem korlátozza hely vagy idő. Ő mindig mindenütt jelen van (Zsolt 139,712). Ezt úgy nevezik, hogy „mindenütt jelenvalóság”. Őt nem lehet kikerülni (Jer 23,23-24; Ám 9,2).
7. VÁLTOZHATATLAN. Cselekedetei és eljárási módjai változhatnak, de Ő soha nem változik, örök jellemében
és szándékaiban (Mal 3,6; Jak 1,17). Ő se nem ingadozó, se nem hűtlen. Ezt úgy nevezik, hogy „változhatatlanság”.
8. ÖNÁLLÓ. Neki egyáltalán nincs szüksége semmire semmilyen forrásból, mert semmilyen hiánya nincs (Csel
17,24-25).
9. SZUVERÉN. Ő uralkodik és felügyel mindent, és semmi sem gátolhatja Őt. Ő mindent a saját akaratának
tanácsa szerint végez (Ef 1,11; Ézs 40,13-14). Mint Istennek, korlátlan joga van azt tenni, ami Neki tetszik (Róm
9,15-18). Semmivel nem tartozik senkinek.

Relatív jellemvonások (amik az embernek is lehetnek)

1. SZERETET. Ez az áldozatos és önmagát adó kifejeződés, amely a másik legjavát keresi. Gyakorlati és hasznos.
Mivel Isten szeret bennünket, Fiát adta, hogy meghaljon értünk (Jn 3,16). Az Ő szeretete független attól, hogy
szeretetének a tárgya szeretetreméltó vagy fogadóképes-e. Valójában Isten szereti az ellenséges érzületű, szeretetét
nem méltányoló és bűnös embert, noha a bűnt gyűlöli (1Jn 4,10; Ef 2,4-5; Róm 5,8; Jer 31,3). A könyörület szorosan
kapcsolódik a szeretethez. Belső szimpátiát és szánalmat hordoz mások iránt (Zsolt 86,15; Mt 9,36; 14,14).
2. HARAG. Szent neheztelése minden gonosz miatt, amiben az emberek makacsul megmaradnak és nem térnek
meg (Kol 3,5-7; Róm 2,4-6) nem mond ellent szeretetének, hanem jellemének más nézőpontja. A Róm 1,18
megmutatja nekünk haragjának tárgyát: „az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen”.
3. KEGYELEM. Meg nem érdemelt, és ingyenes jósága mások felé, nem adósság törlesztése a jó cselekedetekért
(Róm 4,4-5; 11,6). A kegyelem üdvösséget kínál az emberiségnek (Ef 2,8; Tit 2,11).
4. IRGALOM. Cselekvő szánakozása a bűnösön és együttérzése a szükségben lévővel, amely által szabadulást ad.
A kegyelemmel rokon (Zsolt 103,8). Isten gazdag irgalomban (Ef 2,4).
5. SZENTSÉG. Minden más lénytől különbözik, és nincs gonoszság vagy tisztátalanság Benne (Zsolt 99,9; Ézs
57,15). „Szent”-nek hívattatik. A menny zengi az Ő szentségét (Jel 4,8); Ézs 6,3). Abszolút értelemben senki sem
szent, csak Isten (Jel 15,4; Zsid 7,26). Ez a tulajdonság megköveteli a bűn büntetését (Ézs 59,2). Szentnek kell
lennünk, mivel Ő szent (1Pt 1,16).
6. IGAZSÁGOSSÁG ÉS PÁRTATLANSÁG. Ezek az ÚSZ eredeti nyelvében ugyanarról a szótőről fakadnak. Ez
pártatlanság vagy korrektség a másokkal való foglalkozásban. Semmi rossz sem származhat Tőle (Neh 9,33; Zsolt
145,17). Ő az igaz Bíró (2Tim 4,8) és csalhatatlanul azt tudja tenni, ami helyes (1Móz 18,25). Igazságérzete
megköveteli, hogy a bűn büntetése ki legyen fizetve és szeretete nyújtja a fizetséget azért, hogy Ő lehessen
egyszersmind „igaz, és igazzá teszi (tehesse) azt is, aki Jézusban hisz” (Róm 3,26).
7. IGAZSÁG. Istennél nincs hamisság, sem hűtlenség, sem következetlenség Önmagával szemben (4Móz 23,19;
1Jn 5,20). Ő az igazság (Jn 14,6). Tökéletesen és teljes mértékben hűséges (2Tim 2,13; Jel 19,11).
8. TÜRELEM. Cselekedeteinek önkorlátozása – amely egyébként teljesen elfogadható – olyan tulajdonság, amely
nagy hatalommal rendelkező személyekre jellemző. Egyrészt állhatatossággal való hosszú tűrése annak, ami
visszatetsző (Róm 9,22; Csel 13,18), másrészt a jó kitartó keresése (2Pt 3,9).
9. BÖLCSESSÉG. Isten mindentudó, de e tudás alkalmazása végtelen bölcsességről tanúskodik – mély megértés
párosul a józan ítélettel (Róm 11,33; Ef 3,10). „Értelme kifürkészhetetlen” (Ézs 40,28). Az egyedül bölcs Isten
minden embernek a szívét vizsgálja (Róm 8,27).
10. JÓSÁG. Éppen szívének jósága kellene az embereket megtérésre vezetnie (Róm 2,4). Isten telve van ezzel a
jósággal, jóakarattal vagy jóindulattal (Zsolt 119,68; 145,9). Az emberi élet nehézségei vagy szomorúságai soha nem
okozhatják, hogy kételkedjünk az Ő jóságában.
11. NAGYLELKŰSÉG. Isten az adakozók legnagyobbja, s ezt az Ő Fiának páratlan odaadásában mutatta meg
(Jn 3,16). Ezért szereti a jókedvű adakozót (2Kor 9,7). Isten bőkezűen ad (Jak 1,5). Ő Az, Aki megnyitja a menny
ablakait, hogy kiöntse áldásait. Cselekvési stílusa teljes mértékkel adni és „bőséges áldást” árasztani ránk (Mal 3,10).

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

ISTEN KÉPMÁSA3. LECKE
Isten útjait jelleme és tulajdonságai igazgatják. Az alábbi kérdések segítségével jobban megérthetjük Őt.
1. Az embereknek nehéz megérteni, hogy milyen Isten, mert
(Válassz egyet!)
a)az ember azt hiszi, hogy Isten olyan, mint ő.
b)Isten útjai „magasabbak”, mint az ember útjai.
c)nincs semmi és senki, akihez hasonlítható Isten.
d)Isten megismerhetetlen.
e)az összes előbbi.
f)a c-vel bezárólag mind.
2. Milyen kapcsolatban van Isten mindazzal, ami létezik (Csel 17,24-25)?

Az alábbi versek Isten milyen tulajdonságait írják le, amelyek teljes függetlenségét és önállóságát hangsúlyozzák?
(Magyarázd el saját szavaiddal!)
Jn 5,26; 1Móz 1,1
2Móz 3,14; Zsolt 90,2; Jel 4,8
1Kir 8,27
3. Olvasd el a 139. zsoltárt! Sorolj fel három Istenre jellemző tulajdonságot, amelyeket ez a rész említ!
a)

b)

c)

4. Fogalmazd meg saját szavaiddal a Róm 8,28-at!

A keresztyén ember milyen vigasztalást kaphat ebből a versből?

5. Az alábbiak közül melyik nem igaz Isten szeretetére? (Válassz ki egyet!)
a)Isten szereti az egész világot.
b)Isten azelőtt szeretett minket, mielőtt mi szerettük volna Őt.
c)Isten szeretete örökkévaló.
d)Isten szeretete elnézi a bűnt.
6. Isten haragja olyan valóságos, mint szeretete. Mi váltja ki Isten haragját? (Válassz ki hármat!)
a)az emberek minden istentelensége és hamissága
b)a kemény, meg nem tért szív
c)az engedetlenség
d)a bűnös, akinek megbocsátott.
7. Kösd össze az alábbi isteni jellemvonásokat a bal oldali definíciókkal!

8. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten szent, ezalatt azt érti, hogy,… (Válassz egyet!)
a)Ő bűntelen.
b)Ő gyűlöli a bűnt, és szeret mindent, ami jó.
c)Ő el van választva a bűnösöktől.
d)Az összes előbbi.
9. Te mit mondasz? Jól gondold végig Isten jellemvonásait, amelyekről az előzőekben tanultál. Számodra leginkább
melyek jelentenek vigasztalást?

Vannak-e olyanok, amelyek zavarnak téged? Miért? Miért nem?

Az emberek gyakran azt mondják: „Szerintem Isten ezt tenné” vagy „Szerintem Ő nem tenné azt”. Miért fontos
az, hogy megértsük Isten jellemét, mielőtt azon töprengenénk, hogy mit tenne vagy nem tenne?

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Milyen tulajdonságai vannak Istennek, amelyek kizárólag Őrá jellemzőek?
2. Mit jelent az, hogy Isten szent?
3. Hogyan értelmezed azt, amit a Biblia mond Istenről, hogy Ő a szeretet, de a harag Istene is?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

MICSODA AZ EMBER4. LECKE
„MICSODA A HALANDÓ, HOGY TÖRŐDSZ VELE?” kérdezi a zsoltáros (Zsolt 8,5). A testünk porból lett és
porrá lesz (1Móz 3,19). Mik vagyunk mi? Miért vagyunk fontosak? Mi a célunk az életben? Az ezekre a kérdésekre
adott válaszok döntően befolyásolják szemléletünket és életmódunkat.

Az ember eredete
Sokan úgy vélik, hogy az ember egyszerűen egy az élet megannyi formája közül, amelyek véletlenül létrejöttek a
világmindenségben. Azt mondják, hogy ő csak „magasabb rendű állat”, az „evolúció csúcsa”, mulandó életű és nincs
tartós jelentősége. Az emberek úgy reagálnak erre az elméletre, hogy úgy élnek, mint az állatok, önzően megragadnak
minden örömöt, ami kéznél van, kétségbeesésben élnek, várva a nemlétezésbe való belépést. Mások misztikus nézetet
vallanak, miszerint az élet egyfajta kozmikus kerék, amely szakadatlanul forog. Ők azt mondják, hogy az élet mindig
létezett valamilyen formában. Az ember megjelenik, meghal, belevész a „semmibe” és azután „reinkarnálódik”
valamilyen más formában. Nincs magyarázat az eredetére, nincs irányító intelligencia, nincs személyes Isten.
Állítsuk szembe e két hitrendszert! Melyik tűnik értelmesebbnek?
A Biblia azt mondja: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet… Megteremtette Isten az embert” (1Móz
1,1,27). „Ő alkotott minket, az Övéi vagyunk” (Zsolt 100,3). Isten már születésünk előtt ismert bennünket (Zsolt
139,13-16). Miért alkotott minket? A saját tetszésére (Kol 1,13-16; Jel 4,11). Ő volt a Fazekas, mi az agyag (Róm
9,20-21). Milyen céllal vagyunk itt? Azért teremtett minket, hogy dicsőítsük Istent (Róm 1,21; Zsolt 86,9;12; Mt
5,16). De az ember elutasította azt, hogy imádja és szolgálja az ő Teremtőjét (Róm 1,25). Inkább azt keresi, hogy
magának éljen.

Az ember természete
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett (1Móz 1,26; 5,1; 9,6). Ez azt jelenti, hogy „árnyék”, illetve
„hasonlóság”. Mivel Isten Szellem, a hasonlóság nem testi, hanem szellemi (Ef 4,24; Kol3,10). Ez az ember
egyediségének fő szempontja. Az embernek van fizikai megjelenése, amelyet testnek neveznek, és funkcióiban sok
tekintetben hasonló más teremtmények testéhez. De ez csupán a „sátor” vagy „földi ház”, amelyben él (2Kor 5,1-4;
2Pt 1,13-14). Ennél fontosabb, hogy van lelke és szelleme, amelyek a testtel együtt alkotják hármas lényét (1Tesz
5,23). Nem könnyű a lélek és a szellem megkülönböztetése (Zsid 4,12)*. Testünk érzékek révén van kapcsolatban a
környező világgal. Ezért a testet a világtudat székhelyének nevezik. A lélek az érzelem, értelem és akarat központja
(Zsolt 13,2; 42,5). A lélek az öntudat helye. A szellem tesz minket képessé arra, hogy megismerjük Istent és azokat a
dolgokat, amelyek a szellemi birodalomra vonatkoznak. A szellem az Isten-tudat helye (Róm 8,16). Még annak is
van szelleme, aki nem ismeri Istent (Jak 2,26).
Az ember belső lényét néha „szív”-nek nevezik (5Móz 29,3; Zsolt 40,9,11,13; Péld 14,10). A vágyak, az
észlelések és belső magatartások ebből a forrásból fakadnak. A lelkiismeret – ahogyan köztudott – érzékenység arra,
hogy mi helyes vagy helytelen, jó vagy gonosz (Róm 2,15; Zsid 5,14). Ez kötelesség- és felelősségérzetünkhöz,
valamint erkölcsi érzékünkhöz is szól. Gyakran mondjuk: „engedd, hogy a lelkiismereted vezessen”. Bizonyára nem
bölcs dolog lelkiismeretünk ellen cselekedni, még ha gyenge vagy túl érzékeny is (1Kor 8,10). De a lelkiismeret lehet

jó (Csel 23,1; 1Tim 1,5,19; Zsid 13,18), vagy lehet gonosz (1Tim 4,2; Zsid 10,22). Lehet tiszta (1Tim 3,9; 2Tim 1,3),
vagy szennyes (Tit 1,15). Tisztán kell tartanunk (Csel 24,16).

Az ember választása
Az ember lelkiismeretének legkomolyabb feladata döntést hozni egy dologban, különösen erkölcsi és szellemi
területen. Befolyásolhatja, és be is folyásolja örök sorsunkat. Isten világosan felkínálta az embereknek a választás
jogát, és ez szolgál az igazságos ítélet alapjául (5Móz 30,15.19; Józs 24,15; Jel 20,12-13). Az ember élvezi a
választást, de nem szereti viselni a rossz választások következményeit. Hibáztatja Istent, a szülőket, a társadalmat, a
különböző intézményeket és eseményeket azért, hogy elhárítsa magáról a felelősséget, miközben továbbra is gonosz
döntéseket hoz. Vannak olyan vallási rendszerek, amelyek azt tanítják, hogy az ember erkölcsi robot, akit Isten
tervezett, és Aki meghatároz mindent, Aki nem ad az embereknek igazi esélyt a választásra. De az ilyen tanítás
nélkülöz minden alapot. Isten választásra szólítja fel az embert, és azt mondja neki, hogy ha elfordul Tőle, nincs
mentsége (Róm 1,20).

Az ember bukása
A gondolkodó emberek évezredek során felismerték, hogy valami elromlott az embernél. Még bizonyos állatfajták is
képesnek mutatkoznak arra, hogy harmóniában és együttműködve éljenek a saját fajtájukkal. Az ember miért öl,
gyűlöl, cselekszik brutálisan, miért engedi, hogy a másik éhezzen és meghaljon? Miért nyilvánvaló az önzés és rossz
viselkedés még a legkisebb gyermekben is, anélkül, hogy tanították volna erre? Miért kell a gyerekeket jócselekvésre
tanítani, miközben a rossz cselekvését szükségtelen? Elméleteket állítottak fel, amelyek a környezettel, a szülői
magatartással, lélektani, pszichológiai erőkkel, politikai és társadalmi rendszerekkel kapcsolatban tesznek
javaslatokat. Ám senki sem volt képes igazolni javaslataikat, sem elméleteivel sikeresen megváltoztatni az ember
természetét.
A Szentírás megmondja nekünk, hogy mi romlott el. Az első emberek ideális környezetben éltek, de helytelenül
az Isten iránti engedetlenséget választották (1Móz 3). Ez volt az a pont, ahol a bűn belépett a világba (Róm 5,12-19),
és ezt rettenetes következmények láncolata követte. Az ítélet gyorsan jött, hiszen egyértelmű volt az ember bűnössége
(1Móz 3,16-24). Ennek eredményeképpen elveszett az a tökéletes környezet, bizonyossá vált a fizikai halál, fájdalom
és nehézség az ember és leszármazottai számára mind a mai napig. Ezt úgy nevezzük, hogy „Az ember bukása”. E
bukás következményeit láthatjuk részletesen, pl. következő igehelyeken: 1Móz 6,5; 8,21; Zsolt 12,2-5; Róm 3,10-23.
Tartós hatásai ma is megfigyelhetők az ember természetében. A bűn elhomályosította szellemi értelmét (Ef 4,18;
1Kor 2,14), csalárd szívet adott neki (Jer 17,9) és egyaránt beszennyezte testét és szellemét (Ef 2,3). A Biblia minden
emberi konfliktust, szomorúságot és gonoszt egyetlen dologra vezet vissza, és ez a bűn, s azt mondja, hogy az emberi
természetet ez velejéig áthatja. Azt is kijelenti, hogy a bűn hatással volt az egész teremtett világra fizikai értelemben,
a növények tüskéitől egészen az állatvilágban tapasztalható erőszakig.

Az ember felelőssége
Az ember felelősséggel tartozik a szerető és gondoskodó Isten felé. Isten nagyra értékeli az embert (Mt 10,31) és
érdemesnek tartja a legnagyobb áldozatra is (Jn 3,16). Ez a féltő szeretet látható Jézus magatartásában, ahogy sírt a
város miatt, amely elutasította Őt (Lk 19,41). Meg akarta menteni őket, de elzárkóztak Tőle (Lk 13,14).
Az ember nem független és nem autonóm, noha néha így gondolja és ekként cselekszik. Ő egy Teremtő és
Fenntartó kezétől származik, Akitől függ még a lehelete is (Ézs 42,5). Egy napon az embernek szembe kell néznie a
Teremtőjével és számot kell adnia (Róm 14,12; Zsid 9,27). Két alternatíva áll a Jn 3,36 és a Jn 5,12 verseiben.
Választanunk kell.

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

MICSODA AZ EMBER? 4. LECKE
Fontos, hogy megismerjük emberi voltunk természetét: honnan jöttünk, miért vagyunk és mi okozza problémáinkat.
1. Az ember… (Válassz egyet!)
a)az evolúció során az élet alacsonyabb formáiból keletkezett.
b)eredete misztérium, amelyet nem tudunk megérteni.
c)az Isten teremtő kezéből származik.
d)a létezés körforgásának része, nincs kezdete.
2. Azért létezünk, hogy… (Válassz egyet!)
a)személyes sorsunkat betöltsük.
b)saját potenciálunkat fejlesszük.
c)élvezzük az életet a lehető legjobban.
d)kizárólag Istent dicsőítsük.
3. Az emberben mi a funkciója vagy tevékenysége az alábbiaknak:
a)a test
b)a lélek

c)a szellem
4. Milyen jelentése van számodra az 1Móz 1,26 és 5,1 verseiben említett hasonlóságnak? Miben vagyunk hasonlóak
Őhozzá?

5. A világban milyen bizonyítékát látod a Biblia azon tanításának, hogy az ember természeténél és döntésénél fogva
bűnös?

6. Az ember szabad akarata vagy döntési képessége:
a)illúzió, mert Isten szándékai felülbírálják azt
b)annyira behatárolt, hogy valójában nem felelős
c)feljogosítja az embert arra, hogy Isten szeretetét és a Neki való
engedelmességet válassza.
7. Fogalmazd meg saját szavaiddal a Zsolt 139,14-16 verseit!

8. Hogyan jelzik a következő igeversek, hogy Isten megadta az embernek a választás jogát, és ezt tette az igazságos
ítélet alapjává (5Móz 30,15.19; Józs 24,15; Jel 20,12-13)?

9. Te mit mondasz? Összegezd saját szavaiddal, hogy mi személyes felelősséged Isten iránt! Életed mennyiben
szerez örömöt és dicsőséget Istennek?

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Honnan származik az ember?
2. Mi a létezésének a célja?
3. Mi az életednek elsődleges célja?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

A BŰN PROBLÉMÁJA 5. LECKE
Miért van gonoszság, fájdalom, szenvedés, háború, gyűlölet a világon? Miért van kapzsiság, irigység, büszkeség és
brutalitás? Miért önzők még a gyerekek is, miért hazudnak, engedetlenek és miért okoznak bánatot a hozzájuk
legközelebb állóknak anélkül, hogy bárki erre tanítaná őket? Ez csupán a rossz környezetnek tudható be? A Biblia
elmondja, hogy az ember állapotának gyökere a születésre nyúlik vissza, és jelen van, mielőtt bármilyen külső hatás
érné (Zsolt 51,7; 58,4). Az ember problémái helyesen csak úgy értelmezhetők, ha szembenézünk a bűn
problémájával.

Általános vélemény a bűnről
Mi a bűn? Az értelmező szótárban azt találjuk, hogy vétés az erkölcsi törvény, avagy Isten törvénye ellen. Ez elég
világos. De az emberek eltértek ettől az egyszerű meghatározástól és különféle furcsa ötletekkel álltak elő. Például:
1. A BŰN NEM LÉTEZIK. A jó és a rossz csupán a társadalmi gyakorlat változásának kérdése.
2. BŰN AZ, AMI SÉRT VALAKIT, de amit te magad személyesen cselekszel, az rád tartozik.
3. A BŰN A ROSSZ SZOKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDIK. Ezeket különféle csoportok különböző módon látják.
4. A BŰN HELYTELEN GONDOLKODÁS VAGY ROSSZ ÍTÉLŐKÉPESSÉG.
5. A BŰN NEM TETSZIK ISTENNEK, DE NEM KELL KOMOLYAN VENNI. Mindenki elkövet bűnt és mi
csak emberek vagyunk.

A bűn biblikus szemlélete
Az említett vélemények szembesíthetők azzal, amit a Biblia tanít a bűnről.
1.A magunk útján járás (Ézs 53,6).
2.Isten törvényének megszegése (1Jn 3,4).
3.Lázadás Isten ellen vagy törvénytelenség (1Jn 3,4 más fordításban).
4.A jó ismerete és annak elmulasztása (Jak 4,17).
5.Nem hitből származó cselekedet (Róm 14,23).
6.Nem hinni Jézusban (Jn 16,9).
7.Minden méltánytalanság vagy gonoszság ( 1Jn 5,17).
8.Bármi, ami ellenkezik Isten jellemével (Róm 3,23).
A különböző gonosz dolgok, amelyek az ember szívéből származnak, fel vannak sorolva a Mk 7,21-23 verseiben,
úgy, mint gonosz gondolatok, paráznaság, házasságtörés, kapzsiság, irigység, istenkáromlás, gőg és esztelenség. Isten
elől nincs elrejtve egyetlen bűn sem (Zsolt 90,8). Ezek a bűnös természetből fakadnak (Róm 7,18). A bűneink Isten
elleni vétkek, mivel Ő tökéletesen szent (Zsolt 145,17; Ézs 6,3-5; Hab 1,13). Ha nem lenne Isten, akkor nem lenne
bűn, mert nem lenne olyan tökéletes Lény, akihez szabhatnánk, hogy mi a jó.

A bűn eredete és következményei
A legelső feljegyzett bűnt a mennyben követték el. Lucifer angyal arra vágyott, hogy egyenlő legyen Istennel (Ézs
14,12-14). Bűne a büszkeség volt (Ez 28,15-17). Emiatt kivettetett a mennyből és Ő lett az ördög. Ő kísértette meg az

első emberpárt, és ezzel belépett a világba a bűn. Ez a bűn az Isten iránti engedetlenség volt (1Móz 2,16-17; 3,1-6).
Az ember felelős volt a bűnért és ennek megfelelően kapta az ítéletet (1Móz 3,16-24).
Az 1Móz 3. részében látjuk, hogy az első emberek elveszítették közösségüket Istennel. Ítéletük az lett, hogy
elválasztotta őket Isten az Ő jelenlététől. Ki lettek téve a fizikai halálnak, ami a lélek elválasztása a testtől. Azonnal
megtapasztalták a szellemi halált, ami a lélek elválasztása az Istennel való közösségtől. Felfedezték a klasszikus
bibliai megállapítás igazságát: „A bűn zsoldja a halál” (Róm 6,23). A zsold az, amit keresünk és amit megérdemlünk.
„Annak a léleknek meg kell halnia, aki vétkezik” (Ez 18,4). Egyedül a halál a fizetség a bűnért. Ez a halál magában
foglalja a második halált (Jel 20,14), ami örök elválasztást jelent Istentől. Az emberek bűnei fel vannak jegyezve a
mennyben és az ítélet alapjául fognak szolgálni (Jel 20,12). Az adakozás, az imádság, a templomba járás és a jó
cselekedetek nem fogják kifizetni a bűn adósságát.

Isten szereti és elfogadja a bűnöst
Hihetetlen, mégis igaz, hogy a szent Isten, minden bűn iránti gyűlöletével, még mindig szereti a bűnöst. Isten „abban
mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” (Róm 5,8). Ez
„nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy Ő szeretett minket” (1Jn 4,10). Ezt a szeretetet az Ő egyszülött
Fiának az elküldésével mutatta meg, hogy megmentsen bennünket (Jn 3,16). Fiának érettünk való halálával Isten
megbocsáthat nekünk (Csel 13,38; Ef 1,7).
A bűn beismerése meg kell előzzön minden igaz vágyat a bocsánatra. A zsoltáros így kiáltott: „Tudom, hogy
hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van” (Zsolt 51,5). Megtisztításért kiáltott és Isten elleni vétkéből semmit
sem tagadott. Az elveszett fiú azt mondta: „Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem
az ég ellen és teellened” (Lk 15,18). Megváltónk elmondott egy történetet két emberről, akik imádkoztak. Az egyik
még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve kiáltott: „Isten, légy irgalmas, nekem bűnösnek!”.
Jézus ezt az embert igaznak nyilvánította (Lk 18,13-14). Isten Szent Szelleme munkálja a bűntudatra ébredést (Jn
16,8-11).
Isten megtérésre hívja a bűnösöket
„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre” – mondta Jézus (Lk 5,32). A Szellem
leleplező munkája juttatja el az embereket a megtérésre (Jn 16,8). E szó egyszerű jelentése: a gondolkodás
megváltoztatása. A Szentírásban a „megtérés” szó használata magába foglalja a gondolkodás megváltoztatását azzal a
szándékkal, hogy elfordulni a bűntől és Isten felé fordulni. Az ÓSZ-i felhívás így szólt: „Térjetek meg (Zak 1,3)!”
Egyedül Isten jósága az, amely megtérésre vezet minket (Róm 2,4). Nincs könnyedség a bűn kérdését tekintve,
inkább szomorúság (2Kor 7,9-10). A megtérés igazi változást munkál inkább, mintsem üres szavakat (Mt 3,8; Lk
13,3.5; Csel 26,20). A korai keresztyén prédikáció megtérést parancsolt (Csel 2,38; 3,19; 17,30). Ilyen cselekedettel
nem szerzünk érdemeket Istennél, hanem a megtérés nyomorúságos állapotunk elismerését jelenti. Az Istenhez való
térés, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett hit társcselekedetei az Istennek adott helyes válasznak (Csel 20,21). A
megtérés nem olyan teljesítmény, amellyel kiérdemeljük az üdvösséget. Ez Istennek adott válasz, amely elismeri a
bűn komolyságát és kifejezi a változtatni akarást (Ézs 55,7).

Az önvizsgálat szükségessége
Fontos tudnunk azt, hogy elveszettek vagyunk., ha valaha találkozni akarunk Megváltónkkal (Lk 19,10). Az
elveszettség a bűnnek tulajdonítható – amelyből meg kell térnünk és Istenhez fordulnunk.
Ellenőrző kérdések
1.Önző vagy-e?
2.Jellemző-e rád az irigység és a kapzsiság?
3.Maradéktalanul megteszel-e minden jót, amire lehetőséged van?
4.Mindig kedves és figyelmes vagy-e másokkal?
5.Mindig szereted Istent teljes szívedből, lelkedből, elmédből és

minden erődből?
6.Mindig úgy szeretsz másokat, mint önmagadat?
7.Mindig olyan tökéletes vagy, mint az Úr Jézus Krisztus?
Ha e kérdések bármelyikére „NEM” a válaszod, akkor bűnös vagy. Megtartani az egész törvényt, de egyet megszegni
azt jelenti, hogy valamennyiben vétkes vagy (Jak 2,10). Isten tökéletes szentségének egyetlen megsértése az embert
bűnössé teszi.
Az Úr Jézus eljött, „mert Ő szabadítja meg népét bűneiből” (Mt 1,21). A bűn büntetése és hatalma rettenetes. A
második halál lehetősége félelmetes. A zsoltáríró azt mondja: „Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke
eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét és nincs lelkében álnokság” (Zsolt 32,1-2).
Jó annak az embernek, aki keresztyénnek vallja magát, de aki bűnben él, fontolja meg ezt a kérdést: „Ha az ember
nem szabadul meg a bűneiből, akkor mitől szabadul meg?”

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

A BŰN PROBLÉMÁJA5. LECKE
Az alábbi kérdések segítenek tisztázni az ember legnagyobb problémáját.
1. Saját szavaiddal írd le a bűn meghatározását, figyelembe véve a következő igehelyeket: Mt 5,28; Róm 3,23; Jak
4,17 és 1Jn 3,4!

Fogalmazd meg saját szavaiddal az Ézs 53,6-ot!

2. Az Ézs 14,12-14 és Ez 28,15-17 szerint a bűn eredete a mennyben van és gyökere a… (Válassz egyet!)
a)a gőg
b)a helyes ítélet hiánya
c)a félreértés.
3. Az 1Móz 2,17; 3,1-6 szerint a földön az első lejegyzett bűnnek a gyökere… (Válassz egyet!)
a)a hitetlenség és az engedetlenség
b)a testi vágy és az erkölcstelenség
c)a harag és a kudarc
d)a félreértés.
4. Hogyan viszonyul Isten a bűnhöz (Hab 1,13)?

Az ÓSZ-i időkben Isten milyen fizetséget kívánt meg a bűnért (Ez 18,20)? Az ÚSZ-i időkben (Róm 6,23)?

5. A Szentírás háromféle halált említ: (a) testi halál (a lélek elválása a testtől); (b) szellemi halál (az ember
szellemének elválása Isten szellemétől); (c) a „második halál” (az ember szellemének örök elválása Isten
szellemétől, s ez akkor következik be, amikor az ember testileg meghal úgy, hogy a szellemi halál állapotában
volt).
A jobb oldali igeverseket kösd össze a bal oldalon felsorolt haláltípusokkal! (Írd be a megfelelő betűjelet!)
____ testi halál a) Ef 2,1-3
____ szellemi halál b) Zsid 9,27
____ „második halál” c) Jel 20,11-15
6. A Róm 5,8 szerint kiért halt meg Krisztus? Kétféle bűnös van, ahogyan a Lk 18,10-14 bemutatja; azok, akik
elismerik, hogy bűnösök, és azok, akik nem. Miért fontos felismerni azt, hogy bűnös vagy?

7. A megtérés nem más, mint… (Válassz egyet!)
a)vallásos ceremónia, amit bizonyos napon tart az ember
b)a gondolkodás megváltozása, aminek eredménye a cselekedetek
megváltozása
c)sajnálkozás kifejezése Isten felé
d)sajnáljuk, hogy a dolgok így alakultak.
8. Ahhoz, hogy Isten bocsánatát megkapjuk, szükséges… (Válassz egyet!)
a)beismerni bűneinket
b)beismerni felelősségünket a bűn tekintetében
c)akarnunk bűneink bocsánatát
d)valamennyi fenti válasz
9. Te mit mondasz? Hogyan és mikor ébredtél bűntudatra, és arra, hogy Megváltóra van szükséged?

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:

1. Véleményed szerint mi a bűn?
2. Látsz-e valamit az újságokban vagy a TV-ben, ami azt jelenti, hogy az ember bűnös?
3. Mit gondolsz, mit fog tenni az igazságos Isten a bűnnel?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG SZEMLÉLETE 6. LECKE
„DE HA A FÉRFI MEGHAL, LEHANYATLIK, ha az ember kimúlik, hova lesz?” (Jób 14,10). A gondolkodó
emberek, akik látják, hogy egyik temetés és gyászjelentés követi a másikat, belátják, hogy földi életünk ideje
korlátozott. Ők meg is állnak egy pillanatra és eltűnődnek azon, hogy e rövid földi léten túl vajon van-e remény az
életre? Mások lehet, hogy elhessegetik maguktól a halál gondolatát, és úgy élnek, mintha az sohasem következne be.
Természetesen valaminek a figyelmen kívül hagyása mit sem változtat a valóságon, ezzel csupán a rágondolás
fájdalmát tartjuk távol magunktól. Előbb vagy utóbb az emberek többsége fontolóra veszi azt a kérdést, hogy: „Mi
történik a halál után?”. Elméleteiket különböző felirattal láthatjuk el:
1. NEMLÉTEZÉS. Megszűnünk létezni. Ezt néha úgy nevezik, hogy „megsemmisülés”. „Ha meghalsz, halott
vagy.”
2. REINKARNÁCIÓ. Az ember visszatér a földre más életformában, vagy egy másik személy testében.
Feltehetőleg ehhez valamiféle természetfölötti erőre van szükség.
3. SZELLEMEK KAPCSOLATA. A halott egy titokzatos szellemvilágban él, és keresheti a még földön élőkkel
való kapcsolat fenntartását.
4. LEHETETLEN TUDNI. A halál utáni állapotunk meghaladja az emberi tudást. Kérdéses, hogy van-e élet a
halál után, vagy nincs. Várnunk kell és meglátjuk, bízva vagy a sorsban, vagy abban, hogy jó életet éltünk –
amenynyiben van jövendő élet.
Ezek közül az elméletek közül egyik sem illeszthető be helyesen a Biblia tanításaiba. A Biblia az elhunytakat úgy
mutatja be, mint akik tudatuknál vannak két hely valamelyikén; Isten jelenlétében (2Kor 5,8) egy boldog állapotban (Jel
14,13), vagy Istentől elválasztva, nagy gyötrelem helyén (Jel 20,10.15).

Feltámadás a halálból
A „feltámadás” szó azt jelenti, hogy „felállás” vagy „felkelés”. Mikor az Úr Jézus a földön járt, válaszul azoknak,
akik tagadták a feltámadást, és azt állították, hogy Isten neve összekapcsolódik egy olyan nagy emberrel, aki hosszú
ideje halott, ezt mondta: „Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké” (Lk 20,37-38). A feltámadás hirdetése
alapját képezte az apostoli igehirdetéseknek (Csel 1,22; 4,2; 17,18; 23,6). Pál apostol azt mondta, hogy több, mint
ötszáz tanúja volt Krisztus feltámadásának (1Kor 15,4-8), és ha ez nem igaz – ti. a feltámadás –, hiábavaló az ő hitük
(15,12-17). De a Szentírás mellbevágó igazsága az, hogy a feltámadásban két, gondosan elkülönített csoport jelenik
meg.
„Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek
gyalázatra és örök utálatra” (Dán 12,2).
„Mindazok… kijönnek. Akik a jót tették, az éltre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték az ítéletre
támadnak fel” (Jn 5,28-29).
„Lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak” (Csel 24,15b).
Az emberek két lehetőséggel néznek szembe, ha Isten ítéletet hoz. Örök ítélet az egyik rettegett lehetőség (Zsid
6,2; 9,27). A másik az örök élet (Jn 3,16), és ezáltal mentesség a kárhoztató ítélet alól (Jn 5,24; Róm 8,1).

Az örökkévalóság hossza

Furcsa lenne, ha a Biblia olyan szavairól, mint az „örökkévalóság”, „örök”, „örökkön örökké” azt tanítanák, hogy
ezek be vannak határolva. Mégis némelyek visszamentek a Szentírás eredeti nyelvéhez és azt keresték, hogyan
lehetne bebizonyítani, hogy ezek a kifejezések csupán egy megnyújtott időt, illetve határozatlan intervallumot
jelentenek. E szavak használata a Szentírásban egyértelművé teszi, hogy az örökkévalóságnak nincs időtartama, még
ha úgy is fordítják, hogy „az idők végezetéig”. Az alábbi versekből világosan kitűnik, hogy az „örök”, „örökkévaló”
jelentései ugyanazok a különböző használataikban.
1. ISTENRE ALKALMAZVA. „Az örök Isten” (Róm 16,26), „az örökkévaló Szellem” (Zsid 9,14), „az Ő örök
dicsősége” (1Pt 5,10), „örökkévaló hatalom” (1Tim 6,16), „örök ország” (2Pt 1,11).
2. A HÍVŐK JÖVŐJÉRE ALKALMAZVA. „Örök váltság” (Zsid 9,12), „örök üdvösség” (Zsid 5,9), „örök élet”
(Jn 3,16; Lk 18,30; Jn 3,15).
3. A HITETLENEK JÖVŐJÉRE ALKALMAZVA. „Örök tűz” (Mt 18,8), „örök büntetés” (Mt 25,46), „örök
pusztulás” (2Tesz 1,9), „örök tűz” (Júd 7).
Ugyanezek az összehasonlítások vannak az „örökkön örökké” kifejezés használatakor. Használja a Biblia Istenre
és az Ő trónjára (Jel 4,9-10; 10,6; 15,7), a hívők jövendő uralkodására az Úrral (Jel 22,5), a végtelen gyötrelemre (Jel
14,11; 20,10).
Bizonyos szavak valószínűleg a megsemmisülést jelentik, úgy mint „pusztulás”, „elpusztul”, „megemészt”. Noha
nyilvánvaló, hogy az Ördög legyőzetett, de nem semmisült meg (Jel 20,10). A hívőket emésztheti mások beszéde, de
ezáltal ők nem semmisülnek meg (Gal 5,15). A tékozló fiú úgy érezte, hogy elpusztul, de nem szűnt meg létezni, mint
ember (Lk 15,17). A megváltatlanok osztályrésze az örök pusztulás (2Tesz 1,9). Hogy a pusztulás örök, ezt az jelzi,
hogy nem szűnik meg a létezés. A jó közérzet szűnik meg, de a létezés nem.

Az elveszettek állapota
1. AHOGY JÉZUS BEMUTATJA. Az Úr Jézus elmondott egy történetet, amely „A gazdag és Lázár” címen
ismert, s amelyet némelyek példázatnak tekintenek (Lk 16,19-31). De a Biblia nem nevezi példázatnak. Bár, ha
példázat is lenne, a képletes nyelvhasználat nem hatálytalanítja az e részben tanított igazságot. A Megváltó tanítani
akart valamit ebből a történetből, és jól tesszük, ha elgondolkodunk ennek tanulságain:
a)A halál után nem szűnt meg a létezés.
b)A lélek nem volt öntudatlan vagy alvó.
c)Nem volt üdvösség mindenki számára.
d)Nem volt második lehetőség felajánlva.
e)Nem volt reinkarnáció vagy visszatérés a földre.
f)Az elveszett ember számára nem volt vége a gyötrelemnek és nem
volt reménye a változásra.
g)Nem volt megtisztulás, csak örök büntetés.
2. AHOGY JÉZUS TOVÁBB TANÍTOTT. Az alábbiakban felsorolt rémisztő leírások Attól származnak, Aki a
legnagyobb szeretettel szeretett, és Önmagát adta az emberek megmentéséért. Ő egyszerűen leírta az igazságot
azokról, akik elhagyták ezt a világot úgy, hogy nem vettek Róla tudomást, vagy visszautasították Őt.
a)Olthatatlan tűz (Mt 3,12; Mk 9,44.48).
b)Örök gyötrelem (Jel 14,11).
c)Külső sötétség (Mt 22,13; 25,30).
d)Jajgatás és fogcsikorgatás (Mt 13,42.50; 24,51; Lk 13,28).
e)Tűznek tava (Jel 20,15)

Ellenvetések az örök kárhozat tanítása ellen
Számos ellenvetés létezik e nem kedvelt tantétellel kapcsolatban.
1. EZ ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN ISTEN SZERETETÉVEL. „Életemre mondom – így szól… az Úr –,
hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen… térjetek meg gonosz
útjaitokról! Miért halnátok meg…?” (Ez 33,11). Az Úr Jézus nézte a várost, mely elutasította őt, és sírt azon (Lk

19,41). Ő valóban szerető Isten, de igazságos is, ezért nem menti fel a vétkeseket, akik elutasítják az Általa
megszerzett üdvösséget (4Móz 14,18).
2. NEM JÓ MOTIVÁCIÓ A FÉLELEMRE APELLÁLNI. Lehet, hogy Isten szeretete, vagy a legjobb utáni vágy
jobb serkentő tényező, de a következményektől való félelem megszokott óvintézkedés a helytelen magatartás, vagy a
jogsértés elkerülésére még a hétköznapi életben is. Az Úr Jézus egyértelműen hivatkozott az Isten félelmére és
eljövendő ítéletére (Mt 10,28). Az istenfélelem a bölcsesség kezdete (Péld 9,10). A Szentíráson végigvonul a
felszólítás a szó valódi értelmében, hogy az emberek féljék Istent (1Pt 2,17; Jel 14,7; 15,4).
3. NEM KORREKT ISTEN RÉSZÉRŐL, HOGY ILYEN SZIGORÚ. Az ember, akinek a szerető Isten
felajánlotta a menekülés lehetőségét, és aki elutasítással, kifogással és késlekedéssel válaszolt Neki, ne lepődjék meg,
amikor egy meggyalázott szentség részéről megfelelő igazságszolgáltatást kap. „Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet
megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is (Gal 6,7). Egy végtelen Isten végtelen szeretetével és
türelmével való visszaélés végtelen megtorlást követel.

A megváltottak állapota
Az igazak végső állapota kiáltó ellentéte az előzőeknek. „…teljes öröm van Tenálad, örökké tart a gyönyörűség
jobbodon” (Zsolt 16,11). „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg” (Jel 14,13). A hívő várja „azt a várost,
amelynek szilárd alapja van, és amelynek tervezője és alkotója az Isten” (Zsid 11,10). Ez a hely jobb, mint bármi
más, amiről a világnak ismerete van. Lássuk a hívő ember örök állapotának és tartózkodási helyének további leírását:
1. KRISZTUSSAL EGYÜTT. „Elmegyek és helyet készítek nektek…, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (Jn
14,3; vö. 17,24). Elhagyni a testet azt jelenti, hogy az Úrral lenni (2Kor 5,8).
2. ELVÁLTOZOTT TESTBEN VAN. Ez hasonló lesz az Ő testéhez (Fil 3,21) és ezért romolhatatlan (1Kor
15,35-44). Felismerhető lesz, mint ahogy az Úr az volt (Mt 28,9.17; Lk 24,31.39-40). A Krisztusban elhunytak
testének feltámadása Krisztus második eljövetelekor következik be (1Tesz 4,15-17).
3. OLYAN HELY, AHOL „NINCS TÖBBÉ”. Nincs többé halál, szomorúság, sírás, fájdalom és semmi, ami az
életet nehézzé és boldogtalanná teszi (Jel 21,4).
4. OLYAN HELY, AHOL VÉGTELEN SZÉPSÉG VAN. „A város színarany, tiszta üveghez hasonló” (Jel 21,1821). Mindenféle drágakő ékesíti.
5. OLYAN HELY, AHOVA NEM LÉPHET BE SEMMI SZENTSÉGTELEN, VAGY SZENNYES (Jel 21,27).
A megváltottak tartózkodási helyét néha „Új Jeruzsálem” névvel illetik. Mi úgy nevezzük, hogy Mennyország. A
zsidó hívők „Paradicsomnak” vagy „Ábrahám kebelének” hívták Jézus eljövetele és halála előtt. Bárhogy is
nevezzük, ez olyan hely, amely után minden hívőnek vágyakoznia kell. Ahogy Pál mondta: „a meghalás nyereség”
(Fil 1,21). Milyen csodálatos volt, mikor az Úr Jézus azt mondta a gonosztevőnek a kereszten: „Ma velem leszel a
paradicsomban” (Lk 23,43). Te ott leszel Vele?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG SZEMLÉLETE 6. LECKE
„Ha egy ember meghal, fog-e élni újra?” Ez a kérdés, amelyet az egyik ókori klasszikus vetett fel, még ma is nagy
horderejű. Mi történik a halál után?
1. A Biblia úgy állítja elénk az elhunytakat, mint akik tudatuknál vannak két hely valamelyikén. Melyek ezek (2Kor
5,8; Jel 20,10.15)?

2. A Biblia közli továbbá, hogy mindenki, aki meghal, új éltre kel a halálból. Adj leírást az emberiség két különböző
végzetéről (Dán 12,2; Jn 5,28-29; Csel 24,15b).

3. Fogalmazd meg saját szavaiddal a következő igeverseket!
Jn 3,16; 2Tesz 1,8-9.

4. Milyen hosszú az örökkévalóság? Eszedbe jut-e egy illusztráció ennek leírására?

5. Jézus beszélt egy emberről, aki a pokolba jutott (Lk 16,19-31). Ezen igeszakasz szerint melyik igaz az alábbiak
közül? (Válassz egyet!)
a)Az ember egyszerűen megszűnik létezni, ha meghal.
b)A halott egy tudattalan vagy „alvó lélek” állapoton megy keresztül.
c)A pokol tudatos, vég nélküli gyötrelem helye.
d)Minden ember üdvözül.
e)Ha az ember a pokolba kerül, lesz második esélye.
6. Az alábbiak közül melyiket nem említette Jézus a pokol leírásánál? (Válassz egyet!)

a)olthatatlan tűz
b)örök gyötrelem
c)külső sötétség
d)jajgatás és fogcsikorgatás
e)a megtisztulás átmeneti helye
f)tűznek tava.
7. Milyen választ adnál a következő ellenvetésekre?
a)A pokolról szóló tantétel nem egyeztethető össze Isten szeretetével.

b)Ez a tanítás a félelemre apellál.

c)Nem korrekt Isten részéről, hogy ilyen szigorú.
8. A Biblia a hívő mennybéli jövendőjét úgy festi le, mint (Válassz egyet!)
a)Krisztussal együtt örökké.
b)Élet egy megváltozott testben.
c)Megszabadulás a bánattól és a fájdalomtól.
d)Egy olyan helyen való tartózkodás, ahová nem juthat be semmi szentségtelen.
e)Az összes eddigi megállapítás.
f)a) és c) pontok.
9. Te mit mondasz ? Eljutottál-e valaha oda saját szellemi megtapasztalásodban, ahol biztosan tudtad, hogy ha aznap
este meghalnál, a mennybe jutnál? Fejtsd ki!
10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Véleményed szerint mi történik azzal, aki meghal?
2. Mit jelent számodra a „menny” és a „pokol” kifejezés?
3. Ha valakit megkérdezhetnél a halál utáni életről és teljesen megbízható választ kapnál, mit kérdeznél?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

JÉZUS A MESSIÁS: ISTEN GONDOSKODÁSA7. LECKE
„TUDOM, HOGY ELJÖN A MESSIÁS, Akit Krisztusnak neveznek” – mondta a samáriai asszony. „Jézus ezt
mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek” (Jn 4,25-26). Nem sokkal ezelőtt egy galileai halász szólt a
fivérének, hogy: „Megtaláltuk a Messiást (ami azt jelenti: Felkent)” (Jn 1,41). Ő volt Az, Aki „örökkévaló igazságot”
hozott el az Ő örökkévaló királyságának megalapításával. A názáreti Jézus kb. 2000 évvel ezelőtt született és az Ő
születése ma az egész történelem választópontja. Ő a Felkent, akiről az ókori ÓSZ-i szent iratok jövendöltek. Ő eljött,
mint:
1. A zsidó nép megígért királya és szabadítója (2Sám 7,11-13).
2. Az, Akit Isten küldött, hogy a világ Megváltója legyen (Lk 2,11; Jn 4,42).
3. „Velünk az Isten” (Immánuel), Isteni Szabadító (Mt 1,23; Ézs 7,14).

Jézus Krisztusról szóló próféciák
Jézus Krisztus (Jézus a Messiás) jelentősége nem vonható kétségbe élete és a világtörténelemre gyakorolt hatása
alapján. Nincs hozzá fogható. Az ÓSZ-i Szentírás számtalan tanúbizonysága támasztja alá, amelyeket jóval születése
előtt írtak le. Az azonosítás azzal válik teljessé, ha minden próféciát összevetünk életének részleteivel. Több mint 200
van belőlük, s lássunk most ezekből néhányat:
1.Asszony magva (1Móz 3,15; Gal 4,4).
2.Betlehemi születés (Mik 5,1; Mt 2,1.4-6).
3.Szűztől születik (Ézs 7,14; Mt 1,18.23-25).
4.Előhírnöke (Ézs 40,3; Mt 3,1-3).
5.Bevonul Jeruzsálembe (Zak 9,9; Lk 19,35-38).
6.Elutasítják (Ézs 53,3; Zsolt 69,9; Jn 7,5; 19,15).
7.Elárulják (Zak 11,12; Mt 10,14; 26,14-15).
8.Verik, leköpik (Ézs 50,6; Mt 26,67).
9.Szenved mások bűnéért (Ézs 53,5; 1Pt 2,24; 3,18).
10.Keresztre szegezik (Zsolt 22,17; Zak 12,10; Jn 19,34.37).
11.Imádkozik ellenségeiért (Ézs 53,12; Lk 23,34).
12.Bűnözőkkel együtt megfeszítik (Ézs 53,9. 12; Mt 27,38).
13.Egy gazdag ember sírjába temetik (Ézs 53,9; Mt 27,57-60).
14.Feltámad halottaiból (Zsolt 16,9-11; Lk24,46; Csel 13,33-35).
Ugyanez a Szentírás jövendöli meg második eljövetelét (Zsolt 50,3-6; Dán 7,13; Zak 12,10; 14,4, valamint számos
ÚSZ-i igehely). Próféták megjövendölik egyetemes uralmát (1Krón 17,11-14, Ézs 9,6; Dán 7,14; Zsolt 2,6-8; 45,7-8;
72,8; 110,1-3).

Jézus Krisztus tisztségei
Az Úr Jézus páratlan módon egyesítette magában a három nagy, Istentől származó hivatalt.
1. PRÓFÉTA. A próféták közül a legnagyobb (Mk 6,4; Csel 3,22). Ő az, akiről Mózes beszélt (5Móz 18,15-19).

2. NAGY FŐPAP. Az Atya előtt népét képviseli, és imádkozik értük (Zsid 4,14-16; 7,25). Róla van szó az 1Sám
2,35-ben.
3. KIRÁLY, A KIRÁLYOK KIRÁLYA (Jel 19,16). Először úgy jött el, mint a zsidók királya (Jn 19,19). Ma Ő
népe szívében Király. Egy napon majd mindenki felismeri Őt (Fil 2,9-10).

Jézus Krisztus istensége
A Biblia kinyilatkoztatja, hogy Jézus Krisztus Isten volt, Aki megjelent testben (1Tim 3,16). Ő a láthatatlan Isten
élethű képmása volt (Kol 1,15). Mily meglepő, hogy az élő Isten hús-vér alakban eljött (Jn 1,1.14)! Milyen szomorú,
hogy „A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt” (Jn 1,10).
Szükségszerű volt, hogy Isten mentse meg az embert. Csak Neki volt erre hatalma. „Én, Én vagyok az Úr, rajtam
kívül nincs Szabadító” (Ézs 43,11). Ő Názáreti Jézusként eljött, hogy a mi „nagy Istenünk, és üdvözítőnk” legyen
(Tit 2,13). Mária azt mondta: „ az én szellemem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt” (Lk 1,47). A méhéből születő
ember-gyermek az ő Megváltója, és Istene volt. Számos bibliai utalás mutat Jézusra, mint Istenre.
1. KÖZVETLENÜL ISTENNEK NEVEZIK (Jn 1,1. 14; 20,28; Róm 9,5, 2Pt 1,1; 1Jn 5,20). Az Atya a Fiút
Istennek szólítja (Zsid 1,8).
2. ISTEN FIÁNAK NEVEZIK. Hallgatósága világosan hallotta azt a kijelentését, hogy Ő Isten (Jn 10,33.36). Az
„Isten Fia” elnevezésnek van kisebb jelentése is, viszont Jézus Istennek egyszülött Fia (Jn 1,14. 18).
3. ISTEN EGÉSZ TELJESSÉGE BENNE LAKOZIK (Kol 1,19; 2,9). Ő nem kicsinyített mása Istennek.
4. HORDOZZA A MINDENHATÓ ISTENI NEVEIT. Ő az Alfa és Omega, az Első és az Utolsó, a Kezdet és a
Vég (Jel 22,13; 1,8. 17; Ézs 44,6). Ő a VAGYOK is (Jn 8,24. 58; 2Móz 3,14). Amikor „VAGYOK” névvel illette
Önmagát, akkor istenségét nyilatkoztatta ki.
5. ISTENKÉNT IMÁDJÁK (Mt 14,33; 20,28; Fil 2,10; Zsid 1,6; Ézs 45,23). Ez kizárólag Istent illeti meg (Mt
4,10; Jel 22,8-9).
6.ISTENNEL EGYENLŐKÉPPEN KELL TISZTELNI (Jn 5,23). Isten az Ő dicsőségét nem adja másnak (Ézs
42,8).
7. ISTENI TISZTEKET TÖLT BE. Teremtő (Kol 1,16-17; Zsid 1,2. 10). Ő mindenek Bírája (Jn 5,22). Ő a
bűnbocsátó, amit csakis Isten tehet meg (Ézs 43,25).
8. ÉLETE VAN ÖNMAGÁBAN (Jn 5,26). Ő ad másoknak életet, de Ő önmagában létező.
9. RENDELKEZIK VALAMENNYI ISTENI TULAJDONSÁGGAL. Változhatatlan (Zsid 13,8). Mindenható
(Jel 1,8), mindenütt jelenlévő (Mt 28,20), mindentudó (Jn 21,17), örök (Mik 5,2; 1Tim 1,16-17), és az összes többi
isteni vonás jellemzi Őt.
10.Ő ISTEN MUNKÁJÁT VÉGEZTE. Parancsolt az elemeknek (Mt 8,26-27; Mk 4,39-41). Enni adott a
sokaságnak (Mt 14,19-21; 15,36-38). Halottakat támasztott fel (Jn 11,32-44; Lk 7,12-16).

Jézus Krisztus emberi természete
Noha teljes mértékben, és öröktől fogva Isten volt, ugyanakkor „az ember Krisztus Jézus” is volt (1Tim 2,5). Jézus
gyakran beszélt úgy magáról, mint aki az „Ember Fia”. Emberi természetet vett magára, hogy mindenben hasonló
legyen hozzánk, kivéve a bűnt. Ő átélte mindazokat az érzéseket, mint amelyeket mi érzünk. Éhezett, szomjazott,
szenvedett, sírt és fáradt volt. A Sátán megkísértette Őt is (Mt 4,1-11). Gyötrődött, vérét hullatta, meghalt, eltemették,
majd feltámadt a halálból. Más volt, mint a többi ember, de teljesen ember volt.
1. EMBERSZÜLEI VOLTAK, visszamenőleg Dávidon keresztül egészen Ádámig (Lk 3,23-38), de szűztől
született a Szent Szellemtől fogantatva (Mt 1,18-23).
2. EMBERI TESTE VOLT, külső megjelenésében olyan volt, mint mások (Róm 8,3; Jn 4,9). Felnőtt, mint mások
(Lk 2,40-52), de életét nem szennyezte bűn (Zsid 4,15).
3.HÁRMAS LÉNY VOLT, mint minden ember. Volt teste (Zsid 10,5), lelke (Mt 26,38), és szelleme (Lk 23,46)*,
de páratlan Isten-tudatról tett bizonyságot, mert oly bensőséges kapcsolatban volt az Atyával, mint rajta kívül senki
más.
Jézus sok megnyilvánulását csak úgy érthetjük meg, ha ember volta szemszögéből nézzük – kiáltott a kereszten
(Mt 27,46), és a halálát is.

Jézus legfontosabb kérdése, amelyet feltett az embereknek, az volt, hogy: „ti kinek mondotok engem?” (Mt
16,15). Kijelentette, hogy amennyiben nem helyes módon gondolkodnak Őfelőle, meghalnak a bűneikben (Jn 8,24).
Te kinek mondod Jézust?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

JÉZUS, A MESSIÁS: ISTEN GONDOSKODÁSA7. LECKE
Jézus azt kérdezte: „Ti kinek mondotok engem?” Minden másnál fontosabb volt, hogy az emberek teljesen
felismerjék, és annak tartsák Őt, aki valójában. Tedd magadat próbára!
1. Kit keresett a samáriai asszony, hogy kijelentse neki Isten igazságát (Jn 4,25)?
Mit válaszolt neki Jézus (Jn 4,26)?
2. A Messiás (görög fordításban „Krisztus”) eljövetelét évszázadokkal az ÓSZ-i írások keletkezése előtt
megjövendölték. Kösd össze a jobb oldalon felsorolt igehelyeket a bal oldalon található próféciákkal!
__Betlehemben születika) Ézs 7,14; Mt 1,18. 23-25
__szűztől születik b) Ézs 40,3; Mt 3,1-3
__előfutára c) Ézs 53,5; 1Pt 2,24; 3,18
__bevonulása Jeruzsálembe d) Ézs 53,9. 12; Mt 27,38
__elárulják e) Ézs 53,9; Mt 27,57-60
__mások bűnéért szenved f) Mik 5,2; Mt 2,1. 4-6
__keresztre szegezik g) Zsolt 16,8-10; Lk 24,46; Csel 13,33-35
__gonosztevőkkel együtt h) Zsolt 22,17; Zak 12,10; Jn 19,34. 37
megfeszítik
__gazdag ember sírjába temetiki) Zak 9,9; Lk 19,35-38
__feltámad a halálból j) Zak 11,12; Mt 10,4; 26,14-15
3. Nevezd meg a Messiás (Krisztus) három nagy tisztét!
a) 5Móz 18,15-19; Mk 6,4
b) 1Sám 2,35; Zsid 4,14-16; 7-25
c) Jel 19,16, Jn 19,19; Fil 2,9-10
4. Miben hasonlított Jézus a többi emberhez, míg itt a földön élt?

Közelebb visz-e ez téged annak megértéséhez, hogy Jézus átélte az emberi érzéseket?

Miben különbözött Jézus a többi embertől, míg itt a földön élt (a következő igeversek szerint)?
Mt 1,23

Jn 8,46
Jn 7,46
Mk 4,37-41
Lk 7,22
5. Milyen isteni jellemvonásokat tulajdonítunk Jézus Krisztusnak a következő igeversek alapján?
Mt 28,20
Mk 2,5-7
1Tim 1,17
Zsid 13,8
Jel 1,8
6. Válaszolj az „igaz” vagy „hamis” bekarikázásával!
a) Isten, az Atya nevezte Jézust Istennek (Zsid 1,9).
igaz – hamis
b) Jézus visszautasította, hogy az emberek imádják Őt
(Mt 14,33; Jn 20,28-29).
igaz – hamis
c) Az Úr soha nem állította azt, hogy Ő Isten (Jn 8,58; 10,30).
igaz – hamis
7. Amikor Jézus a földre született (válassz egyet),
a) nem volt többé Isten, hanem ember.
b) egyesítette Önmagában az isteni, és az emberi természetet.
c) nem volt igazi ember, mert Isten volt.
d) igazi apja József volt, mint ahogy igazi anyja Mária.
8. Fogalmazd meg saját szavaiddal a Jn 1,1-3. 14-et!

9. Te mit mondasz? A Fil 2,9-11 azt mondja, hogy egyszer majd minden ember „térdet hajt” Krisztusnak. Te mikor,
és hogyan teszed meg ezt a te életedben?

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Kicsoda Jézus Krisztus?
2. A Biblia azt tanítja, hogy Isten emberré lett. Ha lehetőséget kapnál, hogy Vele lehess, mit gondolsz, milyen
lenneŐ?
3. Ugyanazt jelenti-e számodra az „Isten Fia”, mint a „Fiú Isten” kifejezés?

A keresztyén hit alapjai
JEGYZETEK

A KERESZT JELENTÉSE 8. LECKE
A kereszt a keresztyén hit fontos jelképe. Megváltónk egy kereszten halt meg. Isten elrendelte a „keresztről szóló
beszéd” hirdetését (1Kor 1,17-18). Milliók hallják, hogy Krisztus meghalt a kereszten bűneinkért. De mit jelent ez?
Miért volt erre szükség? Mi ment végbe ezáltal? Ezek a kérdések gyakran nem tisztázottak a magukat
keresztyéneknek vallók körében sem.

A kereszt szükségessége
Miért volt szükség Krisztus kereszthalálára? Fontold meg:
1. ISTEN IGAZSÁGOS, ÉS SZENT (1Pt 1,16; Ézs 6,2-3). Semmi tisztátalan nem léphet az Ő jelenlétébe (Jel
21,27).
2. A BŰNT MEG KELL ÍTÉLNI (Róm 2,3. 12). Isten semmiféleképpen nem mentheti fel a bűnöst (2Móz 34,7;
Jób 10,14). Isten előtt bűnös mindenki (Róm 3,19). A bűn halálbüntetést követel (Róm 6,23).
A büntetést ki kell fizetni. Istennek azt a problémát kellett megoldani, hogy maradéktalanul igazságos maradjon,
ugyanakkor feloldozhassa a bűnöst (Róm 3,25-26). Hogyan lehetne összeegyeztetni Isten igazságosságát, és igazságát
az Ő kegyelmével?

A helyettesítés alapelve
Amikor egy személy, vagy dolog elfoglalja egy másiknak a helyét, ezt helyettesítésnek nevezzük. Az Ószövetségben
a bűnös ember állatokkal való helyettesítése volt az Istenhez közeledés módja. Isten ítélete ellen a páskabárány
feláldozása nyújtott védelmet (2Móz 12,3-17). Isten parancsa szerint ilyen áldozatok millióit mutatták be neki.
„Engesztelésnek” nevezték ezeket (3Móz 5,10). Azt jelentette, hogy az ártatlan áldozat halála elfedezte a bűnt.
Fontos megjegyezni, hogy Bemerítő János nyilvánosan úgy üdvözölte Jézust, hogy „Íme az Isten Báránya, aki
hordozza a világ bűnét” (Jn 1,29). Ő felismerte Jézusban azt, aki az igazi áldozat lesz, és akire az összes korábbi
áldozat mutat. Ő lesz az egyetlen igaz, és végső helyettes. A próféták világosan megmondták, hogy az eljövendő
Messiást Isten mások bűne miatt fogja sújtani, s így Ő hordozza az ítéletüket (Ézs 53,4-6). A keresztyén hitvallás
lényege, hogy „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint” (1Kor 15,3).
Alaposan tanulmányoznunk kell a Szentírást, amely ezt a helyettes áldozatot tanítja (Róm 5,6-8; 1Pt 2,24; 3,18).
A Megváltó elfoglalta a bűnöst megillető helyet. Az igaz elfoglalta az igaztalan helyét. Az ártatlan elfoglalta a vétkes
helyét. Jézus halála nem csupán erkölcsi példa volt. A mi bűneink tették ezt szükségessé (Róm 4,25). Isten végzése
szerint történt (Csel 2,23). Ő önkéntes áldozat volt, és nem emberek vették el az életét (Jn 10,17-18). Önmagát adta
(Gal 1,4), bűnné lett érettünk (2Kor 5,21), s átokká (Gal 3,13). Jézus így megvásárolt, azaz megváltott bennünket
(1Pt 1,18-19; Mt 20,28). Békességet szerzett kereszten kiontott vére által (Kol 1,20). A bűnös felmentést kapott,
igaznak lett nyilvánítva, és Jézus halála által megbékéltetett Istennel (Róm 5,9-10).

Az áldozat tökéletessége

Az „áldozat” szót gyakran használja a Biblia, és a keresztyén hit központi üzenetét hordozza. Az Úr Jézus áldozati
halálát többféleképpen szemlélhetjük.
1. VÉRÁLDOZAT (Zsid 9,22). Vérontás nélkül nincs elengedés, azaz bűnök bocsánata.
2. EMBERI ÁLDOZAT (Zsid 9,12-14; 10,4). Isten igazságérzetének kielégítésére csak ember halhat meg egy
másik ember helyett.
3. BŰNTELEN ÁLDOZAT (Zsid 4,15; 1Pt 1,19; Jn 8,29.46). Csak az, aki bűn nélküli, halhat meg egy másik
ember bűneiért.
4. ISTENI ÁLDOZAT (Zsid 1,1-3; Kol 2, 8-9; 2Kor 5,19). Ő megtisztít minket a bűneinktől. Egyedül Isten képes
erre, senki más (Ézs 43,25).
5. SZERETŐ ÁLDOZAT (Ef 5,25; Jel 1,5). A kereszt Isten szeretetének végső kifejezése a bűnös ember iránt.
6. ELÉGSÉGES ÁLDOZAT 1Jn 2,2; Zsid 10,14). Ő teljesen, és végérvényesen eleget tett a tökéletes
igazságosság minden követelésének.

Az elvégzett munka
Az Úr Jézus azt mondta az Atyának: „elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál” (Jn 17,4). Utolsó, diadalmas
kiáltása az volt a kereszten, hogy: „Elvégeztetett!” (Jn 19,30). Mi volt az a nagy mű, melynek elvégzésére jött? „Mert
az Emberfia azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszettet” (Lk 19,10). „az Atya elküldte a Fiát a világ
üdvözítőjéül” (1Jn 4,14). Küldetése az volt, hogy megszabadítsa népét bűneiből (Mt 1,21). Lásd, milyen tökéletesen
elvégezte a rábízott munkát!
1. Eleget tett a törvény minden velünk szemben fennálló követelésének (Róm 8,3-4).
2. Feloldozott minket mindazokból, amelyekből Mózes törvénye által nem igazulhattunk volna meg (Csel 13,39).
3. Felszabadított mindenféle kárhoztatás alól (Róm 8,1).
4. Isten igazságossága és szentsége elégtételt nyert (Zsolt 85,11).
5. Elvégzett munkája elegendő minden bűnös megmentésére (1Jn 2,2; Jn 1,29; 12,32). De ez csak azokra
érvényes, akik Hozzá jönnek (Mt 23,37).
6. Ő „egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért örökre” (Zsid 10,12). Senki sem merészkedhetne akár a
legcsekélyebb javaslattal is az Ő kereszten elvégzett művének kiegészítésére. A bűnök eltörlésének ez az egyetlen, és
elégséges alapja.

Az elfogadás bizonyítéka
A korai Gyülekezet következetesen állást foglalt amellett, hogy Isten feltámasztotta a halálból Jézust. Ezért
felszólították az embereket arra, hogy higgyenek Őbenne (Csel 2,24.32; 3,15.26; 10,40).
1. Ő feltámadt az Írások szerint (1Kor 15,4). Ezzel beteljesített egy ezeréves próféciát (Zsolt 16,10, Csel 13,3537).
2. Ő feltámadt saját beszéde szerint (Mt 12,39-40; 16,21; Lk 18,31-33). Meghatározta pontos napját
feltámadásának (Mt 27,63).
3. Ő feltámadt, annak ellenére, hogy egy római katona őrizte a sírját. Minden óvintézkedést megtettek egy
esetleges színlelt feltámadás megakadályozására (Mt 27,63-66). Sok szemtanú látta Őt (1Kor 15,5-8).
4. Ő feltámadt Isten ereje által, és egyértelműen bizonyította, hogy minden szavát, és tettét jóváhagyta Isten (Róm
1,3-4; Ef 1,19-20).
5. Ő feltámadt, mert feltámadása elengedhetetlen feltétele a mi megigazulásunknak (Róm 4,25).
E munka nagysága nem jelenti az emberi válaszadás szükségtelenségét. Nem üdvözül minden ember
automatikusan, és egyetemesen. Mindenkinek választ kell adnia Jézus Krisztusnak, és állást kell foglalnia az Ő
kijelentéseiről (Jn 3,18; Csel 3,19).

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

A KERESZT JELENTÉSE 8. LECKE
Emberek milliói állítják, hogy elhiszik Jézus kereszthalálát a bűnökért, de nem értik azt. Imádkozva vizsgáld meg,
hogy érted-e ezt a nagy igazságot, s közben felelj a következő kérdésekre:
1. Jézus meghalt a kereszten, mert (Válassz egyet!)
a) a körülmények áldozata lett.
b) egy tragikus tévedés áldozata lett.
c) a bűnt meg kell ítélni, ha Istenhez akarunk jutni.
d) nem tudott elmenekülni sem a római, sem a zsidó vezetők elől.
2. Isten meg tudja szabadítani a bűnösöket a halálbüntetéstől úgy, hogy (Válassz egyet!)
a) vezekelni engedi őket.
b) elnézi hibáikat, mert szereti őket.
c) tökéletes bűnért való áldozatról gondoskodik.
d) bármit megtehet, amit akar, mert Ő Isten
3. Ha Jézus nem halt volna meg a kereszten, mi (Válassz egyet!)
a) reménytelenül, és mindörökre elveszettek lennénk.
b) egy másik, Isten által szintén elfogadott útról tanulnánk.
c) keményebben kellene dolgoznunk, hogy elnyerjük Isten tetszését.
d) szeretetének alapján mehetnénk Őhozzá.
4. Fogalmazd meg saját szavaiddal az 1Pt 3,18 vagy az Ézs 53,4-5 verseit!

5. Ha Isten szerette a Fiát, miért engedte, hogy szenvedjen, és meghaljon a kereszten (Róm 4,25; 5,6-8)?

6. Kiért halt meg Jézus (Jn 3,16; 1Jn 2,2)?

7. Mit értett Jézus azon, hogy „Elvégeztetett” (Jn 19,30)?

8. Nevezd meg Jézus feltámadásának egyik meggyőző bizonyítékát!

9. Te mit mondasz? Saját szavaiddal magyarázd el, hogy miért halt meg Jézus a kereszten!

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Szerinted mi volt Jézus kereszthalálának a célja?
2. Elhiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ma is él?
3. Jézus feltámadása milyen befolyással kell legyen az ember életére?

A keresztyén élet alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS 9. LECKE
„HA VALAKI NEM SZÜLETIK ÚJONNAN, nem láthatja meg az Isten országát” (Jn 3,3). Egy istenhívő, őszintén
vallásos, zsinagógába járó, erkölcsös emberhez intézte Jézus e komoly szavakat, aki eljött hozzá, hogy tiszteletét
tegye. Mindaz, amivel Nikodémus rendelkezett, nem volt elég ahhoz, hogy felkészült legyen az Istennel való örök
találkozásra.

Mit jelent az újjászületés?
Újjászületni azt jelenti, hogy megújulni (új életet kapni). Mikor Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy újraszületésre
van szüksége, Ő nem testi, hanem szellemi születésről beszélt (Jn 3,4-6). Jézus megkérdezte, hogy mint népének
tanítója, miért nem érti ezt (Jn 3,10). Az ÓSZ tanított Izráel népének újraszületéséről vagy megújulásáról (Ez 36,26;
37,1-10). A teremtés jövendő újjászületése bűnátok sújtotta állapotából – szintén közismert tanítás volt (Mt 19,28).
Nikodémus nem értette, hogy az újjászületés az egyénre alkalmazott kifejezés, amikor az Isten családjának a tagjává
válik.
Az újjászületés személyes esemény. Új élet, új családi kapcsolat, új belső erő. A Biblia azt mondja, hogy úgy
lépünk be Isten országába, mint aki a halából az életre megy (Jn 5,24). A sötétségben járásból a világosságban
járásba jutunk (Jn 8,12). A Sátán birodalmából Isten drága Fia országába megyünk át (Kol 1,13). Új teremtések
leszünk (2Kor 5,17). Ez az új teremtés igazságosságban, szentségben és igazságban van (Ef 4,24).

Miért kell a természeti embernek újjászületni?
„Természeti ember” az, aki testben él, mielőtt Istentől új életet kapott.
1. AZ EMBER ROMLOTT (1Móz 8,21). Csalárd a szíve (Jer 17,9). Testében nem lakik semmi jó (Róm 7,18).
2. HALOTT A BŰNEIBEN (Ef 2,1). Isten mértéke szerint nincs szellemi élete.
3. A SÁTÁN IRÁNYÍTJA (Ef 2,2).
4. ISTEN ELLENSÉGE (Róm 5,10). Nincs reménysége és Isten nélkül van a világon (Ef 2,12).
Isten minden gyermeke ebben az állapotban volt egykor.

Hogyan születhet valaki újjá?
1. AZ ÚJJÁSZÜLETÉS KÉT ILLUSZTRÁCIÓJA. A János evangéliuma 3. részének alapos tanulmányozása nem
támasztja alá sokak elképzelését az Isten országába való belépésről. Jézus nem jó cselekedetekre gondolt, vagy
vallásos csoportokhoz való csatlakozásra, sem vallásos ceremóniákban való részvételre. Ő az újjászületésnek két
illusztrációját adta:
a) A szél (Jn 3,8). Ez láthatatlan, előre meg nem jósolható a munkája és mégis egyértelmű a hatása. A forrás
Isten, és nem az ember. Az újjászületés forrása Istenben van (Jn 1,13). Tőle ered, láthatatlanul és erőteljesen
megváltoztatja az életeket.
b) A rézkígyó (Jn 3,14-15; 4Móz 21,6-9). Amikor a nép vétkezett, Isten utasította Mózest, hogy rézkígyót
csináljon, és tűzze póznára. Mindazok, akik hittek Mózes szavának, és feltekintettek az Isten által biztosított tárgyra,
megszabadultak. Jézus azt mondta, hogy Ő, mint az Ember Fia „felemeltetik”, mint az a kígyó a póznán, és a

megtartó hit eszköze lesz. A „felemelés” egyértelműen e kereszten történt (Jn 12,32-33). Az újjászületés azáltal
történik, hogy feltekintünk Jézusra, Aki bűneinkért megfeszítetett.
2. AZ ÚJJÁSZÜLETÉS KÉT FŐ TÉNYEZŐJE.
a) Isten Igéje (1Pt 1,23; Jak 1,18). Halljuk az igazság Igéjét és elhisszük azt, hogy üdvözüljünk (Ef 1,13;
Róm 10,17). Ez az üdvösség magja (Mt 13,3-9.18-23). Az újjászületés akkor következik be, amikor őszintén
elhisszük Isten Szavát, és engedelmeskedünk annak.
b) A Szent Szellem (Tit 3,5; Jn 3,5.6-8). Ő meggyőzi az embereket a bűnről (Jn 16,8-11) és Krisztushoz
vezeti őket. Az újjászületés a Szent Szellem munkája. Azzal kezdődik, hogy meggyőz a bűnről, és megtisztult élethez
vezet, az „Újjászületés fürdőjéhez”.
Megjegyezzük, hogy a fentieknek semmi köze a vízbemerítéshez. Valójában a bemerítés nincs is említve. A víz a
Bibliában az Ige (Ef 5,26) és a Szellem szimbólumaként használatos (Jn 7,38-39). A bemerítésnek semmi köze a
Jézus által használt szél és rézkígyó illusztrációjához. A bemerítés az üdvösség képe. Nagyon fontos, és követi az
újjászületést, de nem előidézője annak (Csel 8,12-13. 37-38).

Mik a következményei az újjászületésnek?
1. Új szívet, és új szellemet kapunk (Ez 11,19).
2. Isteni természet részesei leszünk (2Pt 1,4).
3. Bennünk lakozik Isten Szelleme (Róm 8,9).
4. Gyermekek vagyunk Isten családjában (1Jn 3,1).
5. Örök életünk van (1Jn 5,11-12).
6. Szeretjük az Úr Jézus Krisztust (1Jn 5,1).
7. Szeretünk másokat, legfőképpen a keresztyéneket (1Jn 3,14; 4,7).
8. Akarunk engedelmeskedni az Úr Jézusnak (1Jn 2,3).
9. Nem gyakoroljuk a bűnt (1Jn 3,9).
10. Az igazságosságot gyakoroljuk (1Jn 2,29).
Ismered a bűntudatot, és fordultál-e már Jézus Krisztushoz szabadításért? Hiszel-e üdvösséged evangéliumában,
és bízol-e Krisztusban?

A keresztyén hit tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS 9. LECKE
Jézus azt mondta, hogy aki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. Döntő fontosságú, hogy ezt
megértsük. Kérünk, válaszolj megfontoltan az alábbi kérdésekre!
1. Válaszolj az „igaz” vagy „hamis” bekarikázásával!
a) Az ember újjászületik, ha vízbe merítkezik.
igaz – hamis
b) Jézus az újjászületés szemléltetésére a szél, és a rézkígyó képét
használta.
igaz – hamis
c) Az „újjászületés” egy figyelemfelkeltő kifejezés, amely főként
a vallásunk megváltoztatását jelenti.
igaz – hamis
2. Nikodémus először úgy jött Jézushoz, mint (Válassz egyet!)
a) istenhívő ember.
b) erkölcsös ember.
c) zsinagógába járó ember.
d) Jézus iránt érdeklődő ember.
e) az összes előbbi.
3. „Újjászületni” azt jelenti, hogy (Válassz egyet!)
a) az egyházhoz csatlakozni.
b) megváltoztatni a vallásodat.
c) új életet kapni Istentől.
d) fokozatosan átalakulni szellemileg.
e) hinni Istenben.
4. A természeti ember újjá kell szülessen, mert (Válassz egyet!)
a) romlott.
b) bűneiben halott.
c) a Sátán uralma alatt van.
d) Isten ellensége.
e) az összes előbbi.

5. Írd át saját szavaiddal a Jn 1,12-13 –t !

6. Az újjászületésben milyen szerepe van Isten Igéjének (Mt 13,3-9.18-23; Róm 10,17; Ef 1,13; 1Pt 1,23)?

7. Az újjászületésben milyen szerepe van a Szent Szellemnek (Jn 3,6-8; 16,7-11; Tit 3,5; Csel 2,37-38)?

8. Sorold fel az újjászületés néhány következményét!

9. Te mit mondasz? Magyarázd meg saját szavaiddal, mi az újjászületés!

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Hallottál már az „újjászületés” kifejezésről? Mit gondolsz róla?Mit jelent ez neked személyesen?
2. Véleményed szerint hogyan lesz valaki Isten családjának a tagja?
3. Szerinted Jézus miért ezt a kifejezést használja annak szemléltetésére, hogy mit jelent keresztyénné lenni?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

ÜDVÖSSÉG KEGYELEMBŐL 10. LECKE
HISZEN KEGYELEMBŐL VAN ÜDVÖSSÉGETEK a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Ef 2, 8-9). Az üdvösség kegyelemből van, s ez azt jelenti, hogy meg
nem érdemelt kegy Isten részéről. Ajándék, azaz nem vásárolható meg, és nem lehet megdolgozni érte. Ezt a hittételt
nehezen fogadják el a vallásos beállítottságú emberek. Sokszor csak részben fogadják el, vagy úgy, hogy
valamiképpen tagadják annak igazságát.
Az ÓSZ szóhasználata a kegyelemre azt jelenti, hogy „jóindulatú lehajolás egy alárendelthez”. Ez tökéletesen
kifejezi azt, amit Isten velünk tesz. Az ÚSZ-i szó jelentése: „szívesség, igaz nagylelkűség, kedvesség valaki iránt”,
illetve: „ajándék”. Ez jelzi, hogy nem lehet megdolgozni az üdvösségért, nem lehet kiérdemelni, sem részben vagy
egészében megvásárolni. Az üdvösség Jézus Krisztusban Isten ajándéka, és nem enged fizetést az adományozó felé.

Hamis felfogások a kegyelemről
Az emberi okoskodás azt diktálná, hogy bizonyos cselekedetek által érdemeket szerezhetünk az üdvösségre Isten
előtt. Isten Igéjének fényében tekintsük át ezeket a vélekedéseket!
1. MUNKA VAGY CSELEKEDETEK ÚTJÁN ISTENHEZ. „ha pedig kegyelemből van, akkor már nem
cselekedetekért” (Róm 11,6). „nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az Ő irgalmából üdvözített
minket (Tit 3,5). Isten az Ő igazságát nagylelkűen adja annak, aki nem fáradozik (Róm 4,5). Az, aki emberi
cselekedetekkel igyekszik megdolgozni a kegyelemért, adósává próbálja tenni Istent (Róm 4,4).
2. A TÍZPARANCSOLAT MEGTARTÁSA. „Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen
halandó sem Őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik” (Róm 3,20). „Nem a törvény, hanem a
kegyelem uralma alatt éltek” (Róm 6,14). „Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a
kegyelemből pedig kiestek” (Gal 5,4). A szembeállítás a Jn 1,17-ben látható: „Mert a törvény Mózes által adatott, a
kegyelem, és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg”.
Alaptalan dicsekedni azzal a kiváltsággal, amit az Istennel való élet jelent (Róm 3,27). Az emberi igazság vagy a
vallásos cselekedetek „lépcsőin” nem juthatunk el Istenhez. Az emberek nem azért nyernek üdvösséget, mert
feláldoztak valamit, mert alkut kötöttek Istennel, vagy mert kiegészítést ajánlanak fel ahhoz, amit Ő tett. Az üdvösség
nem cselekedetekből, nem a törvény megtartásából, nem a vallásos ceremóniák, s nem azáltal van, hogy
megpróbáljuk Istent adósunkká tenni. Kegyelemből, kizárólag kegyelemből van.

Miért szükséges a kegyelem?
1. AZ EMBER ERKÖLCSI ÁLLAPOTA. Az ember erőtlen ahhoz, hogy erkölcsileg megközelítse Istent (Róm
5,6). Bűnös (Róm 3,9), Isten ellensége (Kol 1,21), és bűneiben halott (Ef 2,1). Hogyan juthatna hát el önerejéből
Istenhez?
2. ISTEN ABSZOLÚT SZENTSÉGE. Az ember önerővel soha nem érheti el Istent. Isten szentsége felülmúl
minden emberi jóságot (Ézs 6,3-5). Isten kegyelmesen lehajol az emberhez.

Milyen hatásai vannak a kegyelemnek?
1. KEGYELEMBŐL VAN ÜDVÖSSÉGÜNK (Róm 3,24; 4,16). Emberi hozzáadás nélkül.
2. KEGYELEMBŐL TARTATUNK MEG (Jn 10, 28-29; 1Pt 1,5; 5,10). Isten a kezében tart minket, és megtart
az Ő ereje által. Nem a törvény által tartatunk meg (Gal 3,2-3), sem pedig a cselekedeteink által. Kegyelem alatt
vagyunk, nem a törvény alatt (Róm 6,14).
3. KEGYELEMBEN ÁLLUNK (Róm 5,2, 1Pt 5,12). Isten ezen az alapon foglalkozik velünk.
4. KEGYELEMBŐL ÉLÜNK (Zsid 13,21; Fil 2,13). Isten az, aki munkálkodik bennünk, és képessé tesz a
keresztyén életre.

Figyelmeztetések a kegyelem kapcsán
Az említettek egyike sem jogosít fel minket arra, hogy vétkezzünk, és nem kisebbíti azt az elhívásunkat, hogy
istenfélő módon éljünk.
1. NEM VÉTKEZÜNK AZÉRT, HOGY A KEGYELEM MEGSOKASODJÉK (Róm 6,1).
2. ISTEN KEGYELME NEM SZOLGÁL MENTSÉGÜL A TISZTÁTALANSÁGRA (Júd 4). A szabadság nem
ürügy a gonoszságra, sokkal inkább a szeretetből fakadó áldozatra (Gal 5,13).
3. JÓCSELEKEDETEKRE VAGYUNK MEGMENTVE (Ef 2,10; Tit 3,8). Nem gyakoroljuk a bűnt (1Jn 3,9).
Megtartjuk Isten igéjét (1Jn 2,3-5). Ám ezek az üdvösség gyümölcsei, és nem eszközök Isten jótetszésének
elnyerésére. Istennek élünk, mert szeretjük az Úr Jézust (Jn 14,15. 21).
A keresztyén hit páratlan volta abban áll, hogy a kegyelem evangéliumát hirdeti (Csel 14,3; 20,24. 32). Ez az
evangélium a minden kegyelem Istenétől ered (1Pt 5,10), Aki a kegyelem trónjánál fogad bennünket (Zsid 4,16). A
kegyelem elválaszthatatlan Isten jellemétől, és attól a módszertől, ahogy velünk bánik. Meg ne próbáljunk olyan
gondolattal közeledni hozzá, hogy Ő bármivel is tartozik nekünk.

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

ÜDVÖSSÉG KEGYELEMBŐL 10. LECKE
A keresztyén hit páratlan abban, hogy a kegyelemből való üdvösség igazságát hangsúlyozza. Isten megközelítésére
alkalmazott minden egyéb rendszer részben vagy egészében tagadja ezt az igazságot. Annak bizonyítására, hogy
helyesen érted ezt a hittételt, válaszolj a következő kérdésekre!
1. A tízparancsolat megtartása (Válassz egyet!)
a) alapvető fontosságú az üdvösséghez.
b) ki kell egészítse Krisztus kereszten elvégzett művét.
c) már teljes mértékben mellőzhető.
d) a tökéletes mérőzsinór Isten igazságának elérésére.
e) a fentiek közül egyik sem.
2. Válaszd ki a legpontosabb megfogalmazást! A kegyelem az, hogy Isten
a) eléri azokat, akik nem érdemlik meg az Ő jóságát.
b) eléri azokat, akik megérdemlik az Ő jóságát.
c) eléri azokat, akik az Ő ítéletét érdemlik.
3. A Szentírás szerint minden ember (Válassz egyet!)
a) alapvetően jó.
b) alapvetően keresi Istent.
c) alapvetően romlott.
d) alapvetően jó szándékú, de romlott.
4. Isten kegyelemből meg tudja menteni a bűnösöket, mégis szent marad, mert (Válassz egyet!):
a) Krisztus elfoglalta a bűnöst megillető helyet, és szenvedett értünk.
b) Isten bármit megtehet, amit akar, még ha következetlen is.
c) a bűn nem annyira komoly dolog.
d) ez a kötelessége teremtményeivel szemben.
5. Írd át saját szavaiddal az Ef 2,8-9-et!

6. Állíts szembe két dolgot az alábbi igeversekben!

1Pt 5,5
Júd 4
Gal 5,4
Róm 11,6
Róm 4,4
7. Melyik bibliai idézet fejezi ki a kegyelem lényegét?
a) „Ezt cselekedd, és élni fogsz.”
b) „Szeresd az Urat, a te Istenedet.”
c) „Szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket.”
d) „Amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia.”
8. Milyen téves felfogást igazít helyre a Júd 4 és az 1Pt 2,16 a kegyelemről?
9. Te mit mondasz? Saját szavaiddal mondd el, hogy mit jelent neked Isten kegyelme!

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Mi volt a célja a Tízparancsolatnak?
2. A mindennapi szóhasználatban használod-e a „kegyelem” és a „kegyelem korszaka” kifejezéseket?
3. Szerinted mit ért a Biblia azon, hogy „kegyelemből van üdvösségünk”?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

HINNI JÉZUS KRISZTUSBAN 11. LECKE
A filippibeli börtönőr azt kérdezte: „mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” Pál apostol így felelt: „Higgy az Úr
Jézusban, és üdvözülsz” (Csel 16,30-31). Igen, de mit jelent az, hogy hinni az Úr Jézus Krisztusban?
Sokaknak furcsa elképzeléseik vannak erről a létfontosságú kérdésről. Lássunk néhány gyakori – nem biblikus –
példát. Mondják, hogy: „Én hiszek”, mert
1. elismerem, hogy Jézus itt a földön élt, és meghalt.
2. csodálom Jézus erkölcsi tanítását.
3. egy vallási csoporthoz tartozom.
4. imádkozom Istenhez.
5. elismételtem egy imádságot, tantételt, előírást.
Ez lenne a Krisztusban való hit a Biblia szerint? Az ilyen hit hoz-e változást az emberek életében? Ad-e szilárd
bizonyosságot afelől, hogy a mennyországba jutsz?

Mi a hit?
Mit jelent hinni Krisztusban? A hit a Biblia meghatározása szerint magában foglalja a reménység, a személyes
bizonyosság, a meggyőződés, és a bizalom gondolatát. Azt mondjuk: „Hiszek abban az emberben”. Ez kizárja a
kételkedést. A hit nem jelent átejthetőséget sem naivságot. A következő elemei vannak:
1. A HITNEK VAN TÁRGYA. Hit valakiben vagy valamiben. A keresztyén számára ez a valaki élő személy, az
Úr Jézus Krisztus (Csel 20,21). „Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit Ő küldött” (Jn 6,29). Az Úr
Jézus megkérdezte a vakot: „Hiszel te az Emberfiában?” (Jn 9,35). A gonosztevőnek a kereszten ahhoz, hogy
beléphessen a paradicsomba, csak hinnie kellett Jézusban (Lk 23,42-43). Ez a hit volt a magja az evangélium
üzenetének (Csel 8,35-37; 1Jn 5,13). Nem az a lényeg, hogy mennyire, hanem, hogy kiben hiszünk. A hit befogadja
Őt (Jn 1,12).
2. A HITNEK TARTALOM KELL. Szükséges, hogy halljuk az evangélium Igéjét, és elhiggyük azt (Csel 15,7).
A korinthusiak megszabadultak, amikor Pál az evangéliumot hirdette nekik. Az 1Kor 15,1-4 pontos meghatározását
adja az evangéliumnak. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, majd feltámadt az Írások szerint. A Krisztusba
vetett bizodalom előzménye az evangélium, azaz az igazság Igéjének a hallása (Ef 1,13). Ez az evangélium annyira
értékes, és annyira életbevágó, hogy aki megmásítja, átkot von magára, legyen az ember, vagy angyal (Gal 1,6-9).
3. A HITNEK VAN ALAPJA. Ez az alap Isten Igéje (1Tesz 2,13; Róm 10,17). A keresztyén hit tárgyát a
Szentírás „Isten bizonyságtételének” nevezi (1Jn 5,9). A hit elfogadja Isten igazságát (1Tesz 2,13), és hiszi, hogy
Isten igaz, még ha minden ember hazug lenne is (Róm 3,3-4). Mi nem „a sötétbe ugrunk”, nem vakon hiszünk, nem
az érzéseinkben bízunk. Isten Igéjében hiszünk, és arra hagyatkozunk.
4. A HIT CSELEKEDETRE INDÍT. Azt gondolhatjuk, hogy a hit csupán értelmi síkon történő egyetértés egy
bizonyos állítással, de ez nem így van. Figyeljük meg a cselekvő igéket a következőkben: az emberek Jézushoz
jöttek, leborultak előtte, és engedelmeskedtek az Ő szavának; Jézus azt mondta egy embernek, hogy nyújtsa ki a kezét
(Mt 12,13); egy másiknak, hogy vegye fel az ágyát (Mt 9,6); ismét másiknak azt parancsolta, hogy mosakodjon meg
egy bizonyos tóban (Jn 9,7). Ő ismételten cselekvésre szólított fel. Ábrahám a hívő ember példája. Ha összevetjük az
1Móz 12,1-4, a Csel 7,2-3, valamint a Zsid 11,8 verseit, látjuk, hogy Ábrahám hallotta Isten szavát, és úgy válaszolt
arra, hogy elhagyta a szülővárosát, nem tudva, merre vezeti őt Isten. Ez a hívő reakció egyértelműen demonstrálja
hitét. Az üdvözítő hit ugyanakkor cselekvő hit is, nem pusztán elfogadása a történeti tényeknek. Bármely ún. „hit”,

amelynek nincsenek cselekedetei, „halott hit”. Ha valaki igazán hisz Krisztusban, e hit jó cselekedeteket fog szülni.
(Lásd Jak 2,14-26, amely szembeállítja egymással az „üdvözítő hitet” és a „halott hitet”.) Az üdvözítő hit több annál,
hogy „elhiszem, hogy” igazak a tények Krisztussal és az Ő kereszthalálával kapcsolatban. Mi „hiszünk” az Isten
Fiában,
és
személyesen
odaszánjunk
neki
önmagunkat.

A hit példaképei
A Szentírás tele van a hit példaképeivel. A Zsid 11 „A hithősök táraként” ismeretes, ugyanis megemlít jó néhány
férfit és nőt, akiknek volt hitük. Tekintsd át ezeket, és jelöld meg a cselekedeteiket.
Említhetünk még két másik példát. Az egyik a százados hite a Mt 8,5-10-ben. A százados hitte, hogy Jézus képes
meggyógyítani a szolgáját csupán a szavával. A másik a kánaáni asszony hite (Mt 15,22-28). Ő azért könyörgött,
hogy az Úr szabadítsa meg a leányát a démonoktól. Hite alázatos, és kitartó volt.

Hogyan jöjjünk Krisztushoz
Amikor Jézushoz jövünk, ez sok mindent jelent:
1. A SZELLEM MEGGYŐZÖTT MINKET A BŰNRŐL (Jn 16,8-11). Elismerjük bűnös voltunkat Isten előtt
(Lk 15,18; 18,13-14).
2. MEGTÉRÜNK A BŰNEINKBŐL (Lk 13,3, Csel 3,19; 17,30; 20,21). Kívánunk megváltozni úgy, hogy
elfordulunk a bűneinktől Krisztus felé.
3. ISMERJÜK AZ EVANGÉLIUMOT. El kell hinnünk, hogy megszabaduljunk (Csel 15,7-9; 1Kor 15,1-4). Ezen
üzenet középpontjában az Úr Jézus Krisztus áll.
4. HISZÜNK ISTEN IGÉJÉNEK (Mk 4,20; Jn 5,24).
5. HIT ÁLTAL BEFOGADJUK ISTEN FIÁT (Jn 1,12; 1Jn 5,12-13), és az Ő követői leszünk (Jn 10,4-5. 27).
6. KÖVETKEZÉSKÉPPEN MEGVALLJUK ŐT MÁSOK ELŐTT (Mt 10,32; Lk 12,8, Róm 10,9).
Az üdvözítő hit teljes mértékben az Úr Jézus Krisztuson, és az Ő elvégzett művén nyugszik. A hit az az eszköz, az
a csatorna, amelyen keresztül Isten kegyelme árad. A hit nem az üdvösség forrása, nem érdem, nem erkölcsi
magasabbrendűség, amely érdemesít. Ez üres kéz, amely elfogadja, amit Isten ingyen ad. Bosszú vár azokra, akik
nem engedelmeskednek az evangéliumnak (2Tesz 1,8).
A hit minden dicsőséget Istennek ad. Bárkié lehet, korra, pozícióra vagy intelligenciára való tekintet nélkül.
Egyetemesen hozzáférhető. A hamis hit használhatja Krisztus nevét, és nagy dolgokat cselekedhet, de az Úr leleplezi
és elutasítja a csalókat (Mt 7,21-23; Lk 13,28), mert ezek olyanok, mint a konkoly a búza közt (Mt 13,24,30). Az
igazi hit az élet megváltozását mutatja (Zsid 6,9-10). Az igazi hívők engedelmeskednek Isten Igéjének (1Jn 2,4-5),
szeretik hittestvéreiket (1Jn 3,14), jó dolgokat cselekszenek (Ef 2,10), az igazságot gyakorolják (1Jn 3,7. 10); Ef
4,22-24), és nem gyakorolják a bűnt (1Jn 3,9-10, Gal 5,19-21).
Hiszel-e az Úr Jézus Krisztusban?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

HINNI JÉZUS KRISZTUSBAN 11. LECKE
Minden ember számára az a legfontosabb kérdés, hogy az örökkévalóságban Istennel lesz-e vagy tőle elválasztva. Jól
gondold meg a következőket:
1. Bizonyos lehetek abban, hogy üdvösségem van, mert (Válassz egyet!)
a) imádságban kértem Jézust, hogy jöjjön a szívembe.
b) Isten sok imádságomra válaszolt.
c) feladtam a régi életemet.
d) most már olvasom a Bibliát, és gyülekezetbe járok.
e) ezek közül egyik sem.
2. Az üdvözítő hit azt jelenti, hogy (Válassz egyet!)
a) egyetértek azzal, amit a Biblia mond.
b) teljes szívemből hiszek Istenben.
c) hiszem, hogy a szellemi, illetve a vallási dolgok lényegesek.
d) hiszem, hogy Jézus élt, és meghalt, s hogy ő a történelem legnagyobb
személyisége volt.
e) fentiek közül egyik sem.
3. Határozd meg saját szavaiddal, hogy mi az üdvözítő hit!

4. Mit hitt a „jó gonosztevő” (Lk 23,39-43)?

5. Sorold fel az evangélium alappilléreit az 1Kor 15,1-4 alapján, és pipáld ki azt, amit számodra a legnehezebb
elhinni.
a)
b)
c)

6. Írd át saját szavaiddal az 1Jn 5,9-et!

Elfogadod-e teljes egészében ezt a bizonyságtételt? Magyarázd meg!

7. Mi volt a kánaáni asszony igazi hitének bizonyítéka a Mt 15,22-28 szerint? Te elfoglalnád-e ugyanezt a helyzetet
az Úr Jézus előtt?

8. Hogyan tapasztaltad meg személyesen a következő igeverseket, illetve hogyan hatottak rád?
Lk 13,3
Lk 18,13-14
Jn 16,7-9
Róm 10,9-10
Ef 1,13
Jel 3,20
9. Te mit mondasz? Milyen területeken vannak még kérdéseid arról, hogy mit jelent Jézusban hinni?

Ha ma meghalnál, Isten elé állnál, s Ő azt kérdezné tőled, hogy: „Miért
felelnél?

engedjelek be az én országomba?”, mit

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Az ember gyakran hallja ezt a kifejezést:„hinni Jézus Krisztusban”. Szerinted Jézus Krisztusban „hinni” többet
jelent, mint elismerni a tényeket Róla és az Ő életéről?
2. Mit gondolsz, mi az igazi hit?
3. Szerinted lehetséges bízni Istenben a mindennapi dolgokban, de nem bízni benne az örök életünket illetően?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

ÜDVBIZONYOSSÁG12. LECKE
„Senki sem tudhatja biztosan, hogy a mennyországba jut” – mondják gyakran, s ezt érvek sokaságával támasztják alá.
Azt állítják egyesek, hogy az üdvösségünket eljátszhatjuk bizonyos cselekedetekkel. Milyen alapon lehetünk biztosak
abban, hogy örök életünk van? Erre a kérdésre a Szentírásban kell keresnünk a választ.

A bizonyosság lehetősége
„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van” (1Jn 5,13). Figyeljük meg,
nem azt mondja, hogy érzitek vagy remélitek, vagy gondoljátok, vagy képzelitek. Azt mondja: tudjátok, hogy örök
életetek van. János az első levelében több mint harmincszor ismétli a „tud” szót valamilyen formában. Vegyétek
fontolóra ezeket a kifejezéseket: „tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe” (3,14), tudjuk, hogy Ő bennünk van
(3,24), „tudható, hogy az igazságból valók vagyunk” (3,19), „tudjuk, hogy benne maradunk” (4,13).
Természetesen igaz, hogy „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram…”
(Mt 7,21). Sőt, némelyektől, akik keresztyéneknek vallják magukat, és kapcsolatban vannak a keresztyénekkel,
elfordul majd az Úr (Lk 13,25-27). „gyümölcseikről ismeritek meg őket” – mondta a Megváltó (Mt 7,20). De ha igazi
szellemi újjászületés történt, megpecsételve a Szent Szellem által (Ef 1,13), és tanúsítva az illető élete által (1Jn
2,16), a hívő ember már most bizonyos lehet örök élete felől (2Tim 1,12; Róm 8,38-39).
A bizonyosság jelentése „bizalom” vagy „a bizonyosság állapota”. Az üdvbizonyosság a keresztyén ember
meggyőződése vagy bizonyossági állapota saját üdvössége (örök élete) felől. A Szentírás egyértelmű közlése szerint
Istennek az az akarata, hogy a hívő ember tudja: a menny felé tart. Az üdvbizonyosság nem pusztán emberi
optimizmus vagy feltevés. Ez tény, amely megfelelő (isteni) bizonyságtételen alapszik, hogy helyes kapcsolatban
vagyunk Istennel.

Az üdvbizonyosság három tanúsága
Isten három tanúbizonyságot adott a hívőknek amelyek bizonyítják Istenhez való kapcsolatát, és amelyek alapját kell
képezzék a bizonyosságának.
1. ISTEN IGÉJE. Ez a legdöntőbb bizonyítékunk. Ahogy üdvösségünk azon alapszik, hogy elhisszük Isten Igéjét
(1Móz 15,6; Róm 10,9-10), úgy bizonyosságunk alapja is Isten Igéje. Aki hisz a Fiúban, örök élete van (Jn 3,16.36;
5,24). Üdvösségünk alapja az a tény, hogy elismerjük Isten Fiát, s nem az, hogy bizonyos érzéseink vannak (1Jn
5,12). Sehol a Szentírásban nem olvasunk arról, hogy érezni lehet az üdvözülést. Ha Jézushoz jövünk, megígérte,
hogy nem vet ki minket (Jn 6,37).
2. A VALÓSÁG OBJEKTÍV VIZSGÁLATA. Másik fontos bizonyíték a megváltozott élet valósága. A
gonosztevőnek a kereszten behatárolt lehetősége volt arra, hogy Krisztust képviselje, de nyilvánosan megvallotta
hitét, és megfeddte társát (Lk 23,40-43).Bár vannak olyan hívők, akik test szerint élnek (1Kor 3,1-4) – példaként
Lótot említhetnénk (2Pt 2,7-8) –, mégsem lehet azt mondani, hogy szellemi életük egyenlő a nullával. Az emberi
bukás esetére rendelkezik a Biblia (1Jn 1,9; 2,1-2), ám ez nem lehet felhatalmazás a bűnre. Az alábbi bibliai
szempontok segítségével próbára tehetjük azt, hogy megvan-e bennünk az isteni élet:
a) Krisztus megvallása (Róm 10,9-10)

b) jó cselekedetek (Jak 2,14-26; Ef 2,10)
c) az Ige iránti engedelmesség (1Jn 2,4-5; 5,2-3)
d) a világ gyűlölete (1Jn 2,15)
e) az igazságosság gyakorlása (1Jn 3,7. 10)
f) a bűn kerülése (1Jn 3,9-10; Gal 5,21)
g) szeretet a hittestvérek iránt (1Jn 3,14)
h) Krisztus istenségének elismerése (2Jn 9)
i) hívő emberként hajlandóság a bűn beismerésére, és megvallására
(1Jn 1,8-9)
3. BELSŐ BIZONYÍTÉK. Egy harmadik bizonyíték a saját érzésünk, amely a bizonyítékok közül a leggyengébb,
hiszen szubjektív, és előfordulhat, hogy az ember becsapja önmagát. Az isteni élet meglétének vizsgálatára íme
néhány szubjektív szempont:
a) a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt
(Róm 8,,16)
b) nem terhel többé a bűntudat, mint kifizetetlen adósság (Zsid 10,2)
c) megszomorodunk, amikor vétkezünk (Zsolt 32,3-5)
d) életvitelünk megváltozott (ld. objektív vizsgálat), imádságunkban
valóságot érzékelünk, törődünk az elveszettekkel, óhajtjuk az Igét stb.

Kételkedő keresztyének kontra megváltatlan hitvallók
Noha üdvösségünk megkérdőjelezése komoly dolog (sőt, bűn!), a legtöbb keresztyén tapasztalja olykor-olykor, hogy
kétségek gyötrik. A következő irányelvek hasznosak lehetnek azok számára, akiknek nincs bizonyosságuk az
üdvösségük felől:

A kétségek kezelése
1. ISMERD FEL A KÉTSÉGEKET! Talán felmerültek benned az alábbiakhoz hasonló kérdések, mint például,
hogy: „Amikor elfogadtam Krisztust, nem történt semmi, nem éreztem semmi különbséget.” „Nem tudom, vajon jól
hittem-e.” „Nem birtokolom a Szellem tanúbizonyságát.” „Úgy gondolom, elkövettem a megbocsáthatatlan bűnt.”
„Az életem nem azt bizonyítja, hogy keresztyén vagyok. Olyan szánalmas módon megbuktam.”
2. VIZSGÁLD MEG MAGAD! Ha az ember válaszol a következő kérdésekre, akkor képet kap szellemi
állapotáról: „Átélted-e már a bűntudatot?” „Mire alapozod a mennyországgal kapcsolatos reményeidet?” „Mikor,
milyen körülmények között fogadtad el Krisztust?” Az igazi hívő ismeri a bűntudatot, tudja, mi a megtérés, és
üdvbizonyosságát csakis Krisztusra, és az Ő művére alapozza. Az esetek többségében fel tudja idézni azt az
időpontot, amikor feltétel nélkül elkötelezte magát Jézus Krisztusnak, mint Urának, és Megváltójának. Ha a dátumra
nem is emlékszik, azt viszont tudja, hogy ez az odaszánás megtörtént.
3. HITELESÍTSD IMÁDSÁG ÁLTAL! Ha kétséged van, imádkozz, és szánd oda magadat Krisztusnak, mint
Uradnak, és Megváltódnak! De egy ilyen imádság ismételt elmondása nem helyettesíti azt, hogy eljuss oda, amikor
elhiszed Isten Igéjét, és ráállsz, és nem csupán érzéseidre hagyatkozol.

Az önértékelés fontossága
Az üdvösség kérdésének vonatkozásában Jézus figyelmeztetett az önáltatás veszélyére. Sokan mondják majd, hogy
ismerték Őt, hogy sok szolgálatot végeztek Őérette, mégis a külső sötétségre vettetnek majd, mert nem volt igazi a
hívő életük (Mt 7,21-23; Lk 13,23-28). Ezért, bármilyen kétség felmerülése esetén vizsgáljuk meg magunkat, hogy
hitben vagyunk-e (2Kor 13,5), alkalmazva a fentebb bemutatott objektív teszteket a valóság vizsgálatára. Ha
kétségeink továbbra is fennállnak, kötelezzük el magunkat Krisztusnak, mint Urunknak, és Megváltónknak.

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

ÜDVBIZONYOSSÁG 12. LECKE
Isten ismerete után a második dolog, ha bizonyosságunk van afelől, hogy mindörökre hozzá tartozunk. Honnan
tudhatjuk egyértelműen, hogy örök életünk van? Alaposan fontold meg az alábbi kérdéseket!
1. A felsorolt állítások közül melyik közelíti meg a leginkább az üdvbizonyosság bibliai megfogalmazását?
a) Azt gondolom, hogy örök életem van.
b) Remélem, hogy örök életem van.
c) Tudom, hogy örök életem van.
d) Ha meghalok, majd megtudom, hogy van-e örök életem.
2. Válaszolj az „igaz” vagy „hamis” bekarikázásával!
a) Lehetetlen biztosan tudni, hogy van-e örök élete valakinek.
igaz – hamis
b) Előfordulhat, hogy ez a bizonyosság hamis indokokon alapszik.
igaz – hamis
c) Vannak, akik azt állítják, hogy hisznek, mégis el fognak veszni.
igaz – hamis
d) Az üdvbizonyosság csupán emberi optimizmus, és merő feltételezés. igaz – hamis
3. Fogalmazd meg saját szavaiddal az 1Jn 5,10-13-at!

4. Az ember állíthatja-e, hogy örök élete van? Mit mondanak erről a következő igeversek?
1Jn 2,3
1Jn 3,14
1Jn 3,19
1Jn 3,24
1Jn 4,13

5. Mi a legdöntőbb bizonyítéka annak, hogy valóságos kapcsolatunk van Istennel? Állítsd sorba az alábbiakat
fontosság szerint, a legmegbízhatóbbtól a legkevésbé megbízhatóig haladva!
a) Barátok tanúbizonysága
b) Isten Igéje
c) A valóság objektív vizsgálata
d) Belső bizonyíték
6. A Mt 7,21-23 szerint miért fontos, hogy üdvbizonyosságunk alapja biztos legyen?

7. A „JEGYZETEK”-ben felsorolt objektív vizsgálati szempontok közül melyek igazak a te életedre?

8. Amióta elfogadtad Krisztust Megváltódnak és Uradnak, támadtak-e kétségeid örök életedet illetően? Ha igen,
hogyan kezelted ezeket?

9. Te mit mondasz? Ha valaki megkérdezné tőled: „Honnan tudod biztosan, hogy örök életed van?”, mit felelnél?

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Szerinted tudhatja-e biztosan az ember, hogy örök élete van?
2. Szerinted mit értett János apostol azon, hogy:„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy
tudjátok:örök életetek van”(1Jn5,13)?
3. Vajon eljutottál-e oda, hogy bizonyos vagy az örök életed felől?

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
JEGYZETEK

AZ ÚJ ÉLETBEN JÁRÁS 13. LECKE
„ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY ÉLETÜK LEGYEN, sőt bőségben éljenek” (Jn 10,10b). „Aki hisz énbennem, ahogy
az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek” (Jn 7,38). „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a
világot” (1Jn 5,4). Az ÚSZ a lehető legvilágosabban tárja elénk ezeket a Jézus Krisztusban hívőkre vonatkozó
hatalmas kijelentéseket, mint a keresztyén élet normáját. Békesség, nyugalom, szellemi erő – nem kivételes
megtapasztalás Megváltónk követői körében, hanem igenis jellemző valóság. Az Úr nem csak bűnbocsánatot és
üdvbizonyosságot kínál, hanem új életet is, amelyben Krisztus Szelleme hatékonyan munkálkodik azért, hogy
átformáljon bennünket, és megújítsa gondolkodásunkat. Akkor lehet ilyen életünk, ha gondosan betartjuk a Szentírás
tanítását. A szellemi áldás, és erő nem automatikus a hívők számára. Sőt, igencsak feltételekhez kötöttek.

Néhány szó újonnan megtértekhez
Áttekintettük az üdvbizonyosság szükségességét. Fontos, hogy Isten Igéjének a mi Urunk Jézus Krisztusra vonatkozó
egyértelmű ígéreteibe vessük reménységünket. Továbbá fontos, hogy megváltozott életet éljünk, annak bizonyítékául,
hogy ismerjük az Úr Jézust. Kiindulásul íme, néhány bátorítás:
1. VALLD URADNAK KRISZTUST MÁSOK ELŐTT (Róm 10,9-10; Lk 12,8)! Hitedet ne hallgasd el, ne
titkold!
2. HAGYJ FEL KÁROS SZOKÁSAIDDAL ÉS KAPCSOLATAIDDAL (Zsolt 1; 2Kor 6,14-18)! Ne engedd,
hogy mások lerántsanak téged, miközben segíteni akarsz nekik!
3. KERESS EGY ÉRETT IMATÁRSAT ÉS SEGÍTŐT (Préd 4,9-10)! Ezáltal jobban fejlődsz és bátorítást
nyersz.

A szellemi élet alapelvei
A győzedelmes keresztyén élet nem csak a misszionáriusok, és egyes rendkívüli tanítványok kiváltsága. Ez Krisztus
akarata egész népére vonatkozólag 2Kor 2,14; Ef 4,13). A következők megfontolása kijelöli naponként a
győzelemhez vezető utat:
1. NAPONTA RENDELD ALÁ MAGADAT JÉZUS KRISZTUSNAK, MINT URADNAK (Kol 2,6; 2Kor 8,5)!
Ő nem áldhatja meg azt, aki nem hajlandó térdet hajtani fennhatósága és szeretete előtt. Az Ő tulajdona vagyunk,
nem a magunkéi (1Kor 6,19-20).
2. NAPONTA FIGYELJ A SZENT SZELLEM VEZETÉSÉRE (Róm 6,13-19; 8,14)! Meg ne szomorítsuk, meg
ne oltsuk, el ne utasítsuk valamilyen módon Őt, Aki bennünk lakozik, és Aki felkent bennünket (Róm 8,9; 1Jn 2,27)!
Folyamatosan töltsön be vagy irányítson a Szellem (Ef 5,18)! Egy Szellemmel betöltött hívő Istenhez méltóan jár
(Kol 1,10).
3. KRISZTUSSAL FOGLALKOZZ INKÁBB, ÉS NE ÖNMAGADDAL ( Zsid 12,2-3). Gondolataink rá kell,
hogy irányuljanak (Kol 3,2). Az egész életünk Krisztus-központú és ne énközpontú legyen! Átformálódásunk
lényeges eleme az elfordulás önmagunktól.
4. ENGEDELMESKEDJ ISTEN IGÉJÉNEK (Jn 14,15. 21; 15,10; 1Jn 3,24)! Az Isten iránti engedelmesség
többet ér minden áldozatnál (1Sám 15,22). Hogyan nevezhetnénk „Úr”-nak Jézust, ha nem tesszük azt, amit mond
(Lk 6,46)? A Szellem szabadsága nem azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, ahogy kedvünk tartja, hanem úgy, ahogy
Őneki tetszik. Az Ige iránti engedelmesség további világosságot gyújt (Zsid 5,14). Készen kell állnunk az Ő
akaratának cselekvésére (Jn 7,17). Számolhatunk azzal, hogy akaratunknak ezen a területén próbára leszünk téve
(1Móz 22,1-18). Soha ne tévesszük össze az engedelmességet a törvényeskedéssel. A törvényeskedés ugyanis
hozzátesz Isten elvárásaihoz – vonatkozzanak azok az üdvösségre, vagy akár a mindennapi keresztyén életünkre.

5. HIGGY ISTENBEN ÉS BÍZD RÁ MINDEN SZÜKSÉGEDET (Zsid 11,8; Jn 14,1)! Hitben kell járnunk (2Kor
5,7). A hit egyrészről Isten ajándéka, másrészről az ember erkölcsi felelőssége. Ezért feddte meg Jézus némely
tanítványát hitetlensége miatt (Mt 8,26; Lk 24,25).
6. SZOLGÁLJ MÁSOKNAK JÉZUSÉRT (Gal 5,13; 2Kor 4,5; Kol 3,23-24)! Aki mást felüdít, maga is felüdül
(Péld 11,25). Egyetlen hívő sem tud növekedni úgy, hogy egyszerűen elraktároz áldásokat, ő maga viszont nem ad
tovább semmit. A híres példa jól megvilágítja ezt: A Holt-tenger azért holt, mert egyre csak befogad, de soha nem ad
ki.
7. FEGYELMEZD AZ ÉLETEDET (1Kor 9,27)! Az önkontroll vagy mértékletesség a Szellem gyümölcseinek
egyike (Gal 5,23; 2Pt 1,6). A hívő meg kell, hogy öldökölje (halálba adja) a test cselekedeteit (Róm 8,13; Kol 3,5).
Isten e fegyelmezés által munkálkodik bennünk (Zsid 12,6-7).
Szükséges, hogy testünket naponta átadjuk Istennek (Róm 12,1-2). Ellene kell állnunk az ördögnek (Jak 4,7),
megállni a kísértésben, és legyőzni azt (Jak 1,12), jó cselekedetekre törekedni (Tit 2,14), és szeretni másokat (Jn
13,34). Ha rosszat teszünk, meg kell valljuk, és el kell hagyjuk azt a bűnt (Péld 28,13).

A kudarcok kezelésének alapelvei
Megbotlik-e, elbukik-e a hívő ember? Természetesen, igen. Gondoljunk Dávidra, Péterre, és másokra Isten
legkiválóbb emberei közül! Azonban fontos, hogy keressük az Istennel való kapcsolat helyreállításának lehetőségét,
hogy ne kelljen fenyítenie és megbüntetnie minket (Zsid 12,5-9). Lássuk az isteni gyógymódokat:
1. TÉGY ELEGET A KÖTELEZETTSÉGEIDNEK!
a) Vallj meg, és hagyj el minden gondolatot, amelyről tudod, hogy nem egyezik meg Isten akaratával (Péld 28,13;
1Jn 1,9)!
b) Ha lehetőséged van rá, rendezd a dolgokat másokkal (Mt 5,23-24; Róm 12,18)!
c) Légy megbocsátó (Mt 6,14-15; 18,35)! Légy hosszútűrő (Kol 3,13)! Fedezz el szeretettel mindent, amit csak
lehet (1Pt 4,8; 1Kor 13,4-7)!
d) Állítsd vissza az Ige- és imaközösséget Istennel, valamint a helyi gyülekezet hívő tagjaival is!
2. HAGYATKOZZ KRISZTUS GYŐZELMÉRE! Szakítsd meg a kudarcok ismételt áramkörét, és vess véget
annak, hogy ugyanazon kudarcot újra, meg újra be kelljen vallanod! Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus az életünkben
megadta az alapját a bűn hatalmából való szabadulásnak!
a) Ő megtörte a bűnös természet hatalmát (Róm 6,6), és kárhozatra ítélte a bűnt a testben (Róm 8,3). Minket, akik
egykor a bűn rabszolgái voltunk (Róm 6,20), immár szabaddá tett. Ez nem azt jelenti, hogy e természet megszűnt,
vagy ki lett irtva (Gal 5,16-17; Róm 7,21-23; Mt 26,41), hanem hogy korábbi uralma megtört.
b) A hívőknek többé nem kell félniük a Sátántól. Ő legyőzetett a kereszten (Jn 12,31; 16,11), és hatalma megtört a
hívők fölött (Kol 2,15; Zsid 2,14). Viszont azt mondja Isten Igéje, hogy álljunk ellene (1Pt 5,8-9), és ne adjunk
lehetőséget neki (Ef 4,27).
c) A világban sátáni érték-, erkölcs-, és hatásrendszer érvényesül, ami ellensége a keresztyén embernek (1Jn 2,1516). A világban lévő embereket viszont szereti Isten. Urunk elítélte a világot (a rendszert) (Jn 12,31; 1Kor 11,32).
Imádkozik azért, hogy Isten őrizzen meg minket attól (Jn 17,15). Mi legyőztük azt (1Jn 4,4; 5,4).

A napi kapcsolattartás alapelvei
A hívő ember naponta időt kell szánjon Istenre. Életünk bensőséges közösség az Úr Személyével. Bizonyos
gyakorlatok jellemzők a hívő emberre, akinek az életét Isten használja és megáldja.
1. CSENDESSÉG. A tanítványt felébreszti Isten, hogy hallja meg az Ő Igéjét (Ézs 50,4). Minden napot először
vele kell kezdjünk (Mk 1,35). Az estéket és egyéb időpontokat szánhatjuk a Szentírás tanulmányozására és
imádkozásra, ám a Biblia számos emberének az volt a tapasztalata – és a mi Urunk Jézus példája is ezt igazolja –,
hogy fontos a napot Istennel kezdeni. Ezt az időszakot szánjuk rendszeresen elmélkedésre, és az Istennel való szoros
együttlétre!
2. IMÁDSÁG. Megváltónk azt mondta, hogy mindenkor imádkozni kell (Lk 18,1). Ez nem alternatíva volt az Ő
földi életében, és számunkra sem lehet az. Az imádság mentőkötél kell legyen, amely Istennel köt össze bennünket.
Ha nem kapunk, akkor valószínűleg nem imádkozunk (Mt 7,7). Szükséges azzal indítani minden egyes napot, hogy
testünket odaszánjuk az Úrnak, és az Ő terveinek, és kérjük az Ő vezetését arra a napra.
3. ISTEN IGÉJÉNEK TANULMÁNYOZÁSA. A Szentírást Isten adta táplálékul a lelkünknek (Zsid 5,12-14;
Zsolt 19,8-11). Ennünk kell Isten Igéjét (Jer 15,16). Hogyan tisztíthatja meg az útját egy ifjú hívő? „Úgy, hogy

megtartja igédet” (Zsolt 119,9).Van helye egy rövid igeszakasz elmélkedéssel egybekötött tanulmányozásának
reggelente, van a módszeres tanulmányozásnak – úgymint a Biblia végigolvasása –, és van kijelölt részek célirányos
tanulmányozásának. Fontos, hogy tudjuk olvasni magunknak a Bibliát, és életünkben helyesen alkalmazzuk annak
igazságát. Igen hasznos a Szentírás memorizálása (Zsolt 119,11).
4. TANÚSÁGTÉTEL KIÁRADÁSA. Isten erőt ad nekünk ahhoz, hogy Jézus Krisztus tanúságtevői legyünk
ebben a világban (Csel 1,8). A tanúságtétel természetes módja az, hogy hitünkről az életvitelünk tanúskodik a
környezetünk szeme láttára. Az emberektől való félelmet legyőzve képesek leszünk Krisztusról szólni azokhoz, akik
elveszettek körülöttünk, és akik az örök kárhozat felé haladnak.

Gyülekezeti alapelvek
Az Úr Jézus Krisztus nagyon szereti Gyülekezetét annak minden földi hiányossága ellenére (Ef 5,25). Gyülekezete a
megváltottakból épül fel. Az Úr akarata az, hogy gyülekezzenek össze helyenként, buzdítsák egymást, imádják Őt,
hirdessék Igéjét és engedelmeskedjenek parancsainak. A Biblia nem osztja azt a nézetet, hogy a hívő ember a helyi
gyülekezettől elkülönülten, magában imádja Istent. A Csel 2,41-42 nagyon jó eligazítást ad ebben a kérdésben.
Tanulmányozása révén felismerjük egy egészséges gyülekezet tevékenységeit, és kötelezettségeit:
1. BEMERÍTÉS. Az újonnan megtértek ezáltal vallják meg nyilvánosan az Úr Jézus Krisztust (Csel 8,36-37).
2. APOSTOLOK TANÍTÁSA. Ezeknek az embereknek a tanítását ma a Bibliában találjuk az ÓSZ-i próféták
tanításaival együtt, amelyek szintén Isten Igéje. Isten Igéjének hirdetése és tanítása a hívők közössége számára olyan
eszköz, amelyet Isten a növekedés elősegítésére rendelt. Módszeres, kiegészítő tanítást nyújt, ugyanakkor irányt, és
ösztönzést ad a személyes bibliatanulmányozásnak.
3. KÖZÖSSÉG. A hívőknek azt mondja az ige, hogy el ne hagyják a maguk gyülekezetét (Zsid 10,25). Akik
mégis ezt teszik, azokról azt mondja, hogy: nem közülünk valók (1Jn 2,19). Az elszigetelődésnek vagy az
egyénieskedésnek nincs helye az egészséges keresztyén gyakorlatban. Lássuk meg, hogy menynyire összetartottak az
első keresztyének! Figyeljük meg, hogy hangzik a megszólítás a levelek többségében!
4. KENYÉR MEGTÖRÉSE. Ezt Jézus vezette be annak a vacsorának az emlékére, amelyen kenyeret és bort
fogyasztottak azon az éjszakán, amelyen elárultatott (Lk 22,19-20). Ezzel éltek az első keresztyének (Csel 20,7; 1Kor
11,23-34).
5. IMÁDKOZÁSOK. Van helye a más hívőkkel való közös imádkozásnak éppúgy, mint az egyéni imádságnak
(Csel 1,14). A közös imádságnak van plusz értéke (Mt 18,19). Hatalmas dolgok történtek, amikor a hívők együtt
imádkoztak.
Lehet, hogy te már átadtad az életedet Krisztusnak, mint Uradnak, és Megváltódnak. Ha így van, akkor ez jó
elindulás. Most pedig szánd oda magad neki naponként, hogy Ő élhessen benned (Gal 2,20)! Így Ő győzni fog
benned és általad.

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása
TANULMÁNYOZÁSI ÚTMUTATÓ

ÚJ ÉLETBEN JÁRÁS 13. LECKE
Az „újjászületés” csak a kezdete a hívő ember új életének. Az új élet számos kiváltsággal, és kötelezettséggel jár.
Lényeges, hogy értsük a következő fogalmakat:
1. Jézus Krisztus azért, jött, hogy adjon a hívőknek (Válassz egyet!)
a) örök életet.
b) bővölködő életet.
c) győzelmet a világ és annak kísértései felett.
d) a felsoroltak mind.
2. Amikor valaki hitre jut Krisztusban, lényeges, hogy (Válassz hármat!)
a) megváltozzon a személyisége.
b) nyilvánosan megvallja Krisztust másoknak.
c) hagyjon fel káros szokásaival és kapcsolataival.
d) vegye igénybe egy érett hívő segítségét.
3. Fogalmazd meg saját szavaiddal az 1Kor 6,19-20-at!

Hogyan befolyásolnak téged az itt leírtak?

4. Azonosítsd a győzelmes keresztyén élet kulcsait az alábbi igeversekben:
Jn 14,21
Róm 12,1-2
2Kor 4,5
Ef 5,18
Kol 3,2

Zsid 11,6
5. Válaszolj az „igaz” vagy „hamis” bekarikázásával!
a) Előfordul, hogy az ember megtérése után is követ el bűnt.
igaz – hamis
b) Muszáj vétkeznünk.
igaz – hamis
c) Mindegy, hogy vétkezünk vagy nem, mert ha egyszer meg vagyunk
váltva, örökre meg vagyunk váltva.
igaz – hamis
d) Miután üdvösséget nyertünk, nem szükséges megvallani a bűneinket,
mert Isten már valamennyi bűnünket megbocsátotta – a múlt, a jelen, és
a jövő bűneit is.
igaz – hamis

6. Mi Isten része, és mi az ember része a megbocsátásban, és a keresztyén ember helyreállításában (1Jn 1,9)?

7. A következő igeversek milyen cselekedeteket jelölnek, amelyek mélyítik elkötelezettségünket és bensőséges
kapcsolatunkat az Úrral?
Márk 1,35 Csel 1,8
Zsolt 119,9-11
8. Az első keresztyének mely öt dologban voltak foglalatosak (Csel 2,41-42)?

Ezek közül melyik épült be igazán a te keresztyén életedbe?

9. Te mit mondasz? Milyen események vezettek a megtérésedhez? Melyek a legjelentősebb változások az életedben,
mióta újjászülettél?

10. Mások mit mondanak? Beszélj egy-két emberrel ezen a héten, és tedd fel nekik a következő kérdéseket:
1. Szerinted mi a fontosabb egy keresztyén számára: a mennybe jutni, vagy teljes életet élni itt a földön?
2. Hogyan kellene élnie szerinted egy hívő embernek?
3. Szerinted lényeges-e az, hogy a keresztyén aktívan bekapcsolódjon egy helyi gyülekezetbe?Ha igen, miért, ha
nem, miért nem?

AZ ÜDVÖSSÉG TERMINOLÓGIÁJA
FÜGGELÉK A
1. ÚJJÁSZÜLETÉS. Ez minden hívő számára a szellemi élet kezdetét jelenti (Jn 3,3-8). Mikor a hívő isteni életet
kap, a Szent Szellem lakozást vesz testében. Ez a csoda Isten Igéjének a hallása, és elhívése által következik be (Róm
10,17; Ef 1,13; 1Pt 1,23) a Szent Szellem munkálkodása (Jn 3,5-6; Tit 3,5), és a mi Istennek adott válaszunk által,
hogy ti. elhisszük az igazságot (2Tesz 2,13).
2. MEGBÉKÉLTETÉS. Azoknak az összehozását jelenti, akik el voltak választva egymástól (2Kor 5,18-20).
Valaki úgy magyarázta, hogy a megbékéltetés ebben a versben egy megbántott király bocsánatának az elnyerését
jelenti.
3. MEGVÁLTÁS. Azt jelenti, hogy megszabadítani az ár kifizetése által (Róm 3,24; Zsid 9,12). A hívők
valamikor a bűn, és a tisztátalanság (Róm 6,17-20), a törvény rettenetes ítélete átkának (Gal 3,13; 4,5), a fenyegető
halál félelmének (Zsid 2,15), és a Sátán hatalmának (Kol 1,13; 2,15; Zsid 2,14-15) a rabszolgái voltak. Most
megszabadultunk Krisztusban (Jn 8,36), mert Ő kifizette az árat saját drága vérével (1Pt 1,18-19).
4. ENGESZTELÉS. Ez vonatkozik mindarra, amit az Úr Jézus a kereszten elvégzett, megszerezve az
üdvösségünk alapját. Engesztelés mindazok számára, akik Istenhez jönnek (2Kor 5,14-15; 1Tim 2,5-6; Zsid 2,9). Az
ÓSZ-i szó elsődleges jelentése: „befed”, de azt az áldozati művet is jelentette, amely által Isten igazságossága
bűneinkkel szemben tökéletesen kielégíttetett. A zsidó engesztelés napja – héberül jom kippur – példája a szó ÓSZ-i
használatának.
5. MEGIGAZULÁS. Ez isteni cselekedet, ahol a szent Isten a Krisztusban hívő bűnöst igaznak nyilvánítja
Önmaga előtt, és felmenti minden vád alól. Ez „ingyen” kegyelemből van (Róm 3,24). Meg kell jegyezni, hogy ez
Isten kinyilatkoztatása, nem tapasztalati dolog (Róm 4,4-5; 5,1; Gal 2,16; 3,11). A megigazulás kegyelemből van hit
által, az Ő vére által, cselekedetek, és a törvényre való tekintet nélkül. Cselekedetek általi megigazulás, ahogy Jakab
utal rá (2,14-24) a már meglévő hit valóságának a bizonyítása. Ez nem megigazulás az üdvösségre, hanem a hit külső
megmutatása a megváltást követő cselekedettel.
6. TULAJDONÍTÁS. Azt jelenti, hogy „számítást végez”, vagy „valakinek a számlájára ír” Isten bírói végzése
által. Ennek illusztrálását a Filem 18-ban találjuk. A kereszten Isten bűneinket Krisztusra helyezte, és Krisztus
igazságát ránk, hívőkre tette (2Kor 5,19,21).
7. KÖZBENJÁRÓ. Közbülső személyre van szükség, aki összehozza a szent Istent a bűnös emberrel. Ez a
„döntőbíró”, aki után Jób is vágyakozott (Jób 9,33), és aki Krisztus lett (1Tim 2,5; Zsid 8,6; 9,15; 12,24).
8. JÓINDULAT. A „kegyelem”, és a „kegyelem királyi széke” szavakkal van összefüggésben. A kegyelem királyi
széke az a hely volt, ahol az áldozat vérét Isten elé hintették az ÓSZ-i szentélyben (Róm 3,24-25; Zsid 9,5-7; 1Jn
4,10). Krisztus elvégzett munkájának – és nem embernek – köszönhetően Isten kedvezően fordul felénk, és az
igazság követelései kielégítést nyertek. Az az ember, aki a bűnös imáját imádkozta, így kiáltott: „Isten, légy irgalmas
nekem (légy jóindulattal hozzám)!” (Lk 18,13).
9. MEGSZENTELÉS. Az a kapcsolat, amelybe az ember bekerül a Krisztusba vetett hit által (Csel 26,18).
„Megszentel” azt jelenti, hogy: „elkülönít” (1) a földi élet szennyes, és bűnös elemeitől (2) Isten megszentelt céljai
számára. Krisztusba helyezve örökre megszenteltettünk Őbenne (Csel 20,32; 1Kor 6,11; Zsid 10,10; Júd 1). Ez még a
bűnös korintusiakra is igaz volt (1Kor 1,2; 5,1-2). Krisztusban minden hívő meg van szentelve, és ezért „szent”-nek
neveztetik a Vele való egység miatt. A Szent Szellem végzi megszentelő munkáját a hívők életében, és nekünk
válaszolnunk kell ezekre a törekvésekre, amelyekkel Isten drága Fiának a képére formál bennünket (Róm 8,29). Az
az elhívásunk, hogy potenciális helyzetünket gyakorlatba ültessük.

ISTEN VÁLASZA AZ EMBER KÉRDÉSEIRE
FÜGGELÉK B

Ha talán nem vagy keresztyén, és nem ismered Istent személyesen, de érdekel a kérdés, és komolyan meg akarod
Istent ismerni, e sorok hasznos segítséget jelenthetnek számodra.
A keresztyén életről szóló tanításokat kérdés-felelet formájában dolgoztuk fel. Olyan kérdéseket állítottunk össze,
amelyeket valószínűleg magad is feltennél, a válaszok pedig a Biblia tanításán alapulnak.
Kezdjük talán azzal a témával, amely miatt leginkább szükségünk van a Krisztus evangéliumára, ez pedig

A bűn
Mi a bűn?
A bűn a törvény megszegése. Az ember nem tisztel sem Istent, sem embert, mindenáron a saját akaratát viszi végbe.
Más szóval célt téveszt, vagy nem éri el az Isten által megállapított szintet, vagyis a tökéletességet, sem
gondolkodásban, sem beszédben, sem cselekedetben. Az ember tulajdonképpen tudja, mit kellene tennie, mégsem képes
megtenni (Róm 3,23; Jak 4,17; 1Jn 3,4).
Ki és hol követte el az első bűnt?
Az első bűneset a mennyben történt, amikor Lucifer, a leghatalmasabb angyal szívében megszületett a vágy, hogy
Isten helyét elfoglalja. Büntetésül Isten kiűzte őt a mennyből, ekkor lett Sátán a neve (Ézs 14,12-15).
Hogyan jött be a világba a bűn?
A bűnt az ember hozta be a világba Istennel szemben elkövetett engedetlenségével, amikor az Édenkertben evett a
tiltott fa gyümölcséből (1Móz 3,1-13).
Miért engedte meg Isten, hogy a bűn megfertőztesse a világot?
Isten az embert szabadnak teremtette, és megadta neki azt a képességet is, hogy választani tudjon a jó és a rossz
között. Istennek ezzel az volt a célja, hogy teremtményei önként, saját akaratukból szeressék és imádják, a jóra
törekedjenek és vessék el a gonoszt. De ha egy teremtménynek hatalmában áll a jót választani, szükségszerűen arra is
van hatalma, hogy a gonoszt válassza (1Móz 2,15-17).
Mi lett volna Ádám sorsa, ha nem követ el bűnt?
Sokáig élhetett volna az Éden kertjében (1Móz 2,17).
Mi történt Ádámmal, amikor bűnt követett el?
1. Isten számára meghalt.
2. Testi szenvedés, betegség és halál prédájává vált.
3. Elvesztette bűntelenségét; bűnös, szentségtelen, elveszett ember, Isten ellensége és idegen lett belőle (1Móz 3,7; Ef
2,1-3).
Ádám bűne milyen következményekkel jár utódaira?
Ádám bűnös természete átöröklődött minden utódjára. „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn
által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett” (Róm 5,12 – lásd még a 13-19
verseket).
Ádám bűne miatt tehát mindnyájan bűnösnek születünk?

Igen. Ádám utódaira csak saját természetét örökíthette, ez a természet pedig bűnös volt. Minden gyermeket tanítani
kell a jóra, de rosszat tenni minden gyermek tud minden különösebb tanulás nélkül is (Zsolt 51,7).
A tortaforma alakját például minden benne készített tészta felveszi. Ha viszont leejtjük a formát, és az behorpad, a
sült tésztán meglátszik a deformálódás.
Igazságos-e az, hogy mindnyájan örököljük Ádám bűnös természetét?
Ádám az emberiség képviselője volt. Miután Isten mindnyájunkat szabad akarattal ruházott fel, végül is biztos, hogy
Ádám helyében mi is ugyanazt tettük volna.
Semmi jó sincs az emberben?
Ez attól függ, hogy Isten vagy az ember szempontjából nézzük a kérdést. Isten nem talál semmi jót az emberben,
amellyel kiérdemelhetné a mennyek országát. Isten szerint az ember nem igaz és nem alkalmas a mennyországra
(Ézs1,6).
Mit jelent az, hogy az ember minden ízében romlott?
Azt jelenti, hogy a bűn hatása az ember minden porcikájára kihat, és jóllehet nem követett el minden bűnt, de képes
arra, hogy elkövesse (Jer 17,9; Róm 3,10-18; Róm 7,18). Egyben azt is jelenti, hogy az ember teljesen képtelen Isten
szerint élni, tehát az üdvösséget sem érdemli meg (Róm 8,8).
Mi történik azokkal a pogányokkal, akik sohasem hallották az evangéliumot?
Isten a természetben és az emberek lelkiismeretében kinyilatkoztatta magát az egész emberiségnek. Ha egy pogány e
szerint az ismeret szerint él, Isten több világosságot ad neki és megtérhet. A pogányok azonban elutasítják az igaz
Isten ismeretét, fa- és kőbálványokat imádnak. Ezért nincsen mentségük (Róm 1,20). Krisztus nélkül a pogányok
elvesznek, ezért viszik a keresztyén misszionáriusok az evangélium üzenetét a világ minden tájára.
Mivel tudnád bebizonyítani, hogy bűnös vagyok?
Ha a következő kérdések valamelyikére nemmel válaszolsz, bűnös vagy, és ha nem adtad át életedet Krisztusnak,
nem Urad és Megváltód Ő, elveszett ember vagy és megváltásra van szükséged.
Válasz
1. Szereted-e Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből?
2. Szereted-e felebarátodat, mint magadat?
3. Szeretnéd-e, ha barátaid ismernék legszennyesebb gondolataidat?
4. Életed éppen olyan szent és tiszta-e a sötétben, mint a világosságban?
5. Olyan tiszta-e az életed, amikor egyedül vagy, mint amikor társaságban vagy?
6. Olyan tiszta-e az életed, amikor nem vagy otthon, mint az otthoni életed?
7. Mindig megtetted-e, amit jónak tartottál?
8. Elmondhatod-e nyugodt lelkiismerettel, hogy „az Úr nevét hiába soha nem vettem fel”?
9. Elmondhatod-e, hogy soha nem hazudtál?
10. Olyan tökéletes vagy-e, mint az Úr Jézus Krisztus?

Miért van szükségünk a Megváltóra?
Hogyan viszonyul Isten a bűnhöz?
Miután Isten tökéletesen tiszta és szent, nem nézheti el a bűnt. Ő az abszolút igazság, ezért mindig mindenütt meg
kell büntetnie a bűnt. Megmondta, hogy „a bűn zsoldja a halál” (Róm 6,23).
Hogyan viszonyul Isten a bűnös emberhez?
Isten szereti teremtményeit, hiszen az Ő alkotásai. Jóllehet nem szereti a bűnt, a bűnöst szereti (Róm 5,8).
Mi a célja a bűnösökkel?
Isten azt akarja, hogy minden bűnös üdvösségre jusson. Nem akarja, hogy egy is elvesszen (2Pt 3,9).
Milyen problémát okozott a bűn megjelenése a világban?

A bűn megjelenése miatt támadt az a helyzet, hogy Istennek meg kell mentenie a bűnösöket anélkül, hogy megsértené
az igazságot (Róm 3,26).
Miért volt ez a probléma?
Isten szeretetében meg akarja menteni a bűnösöket (Ez 33,11). De miután Isten szent, nem engedheti meg, hogy a
mennybe bűnösök is bejuthassanak (1Kor 6,9-10). Igazságossága azt követeli, hogy minden bűnös haljon meg bűnei
miatt (Zsid 9,27). A probléma tehát a következő: hogyan tehet eleget Isten a szeretetének anélkül, hogy szentsége és
igazságossága csorbát szenvedjen?
Mi lett volna annak a következménye, ha Isten nem tesz semmit?
Minden bűnösre az ítélet szenvedése várt volna (Zsolt 9,18).
Ha Isten valóban jó, hogyan küldhet bárkit is ítéletre?
Isten jóságos, de ugyanakkor igazságos és szent is. Egyik tulajdonsága sem győzheti le a másikat. Szeretete csak
igazságban és szentségben érvényesülhet.
Igaza lett volna Istennek, ha nem tett volna semmit?
Igen. Csak azt kaptuk volna, amit megérdemeltünk. De szeretete cselekvésre kényszerítette.
Hogyan oldotta meg a problémát?
Csak úgy tudta megoldani, hogy találnia kellett valakit, aki vállalja a halált a bűnösök helyett.
A helyettesítő áldozatnak ilyen esetben milyen követelményeknek kell megfelelnie?
Mindenekelőtt legyen ember, különben a helyettesítés nem érvényes.
Másodsorban legyen bűntelen ember. Ha nem bűntelen, a saját bűneiért kell meghalnia.
Harmadszor legyen Isten, hiszen a helyettesítőnek sok-sok ember temérdek bűnét kell eltörölnie. Végül legyen kész
meghalni a bűnösökért, különben a Sátán azzal vádolná Istent, hogy ártatlan áldozatot küldött akarata ellenére a
halálba a lázadó bűnösökért.
Volt ilyen helyettes?
Igen. Isten talált olyan helyettesítőt, aki mindezen feltételeknek megfelelt, saját egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust
(Ézs 53,4-5).

Mit tett Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus igazán ember volt?
Igen. Egy betlehemi vendégfogadó istállójában született, Názáretben nőtt fel és Jeruzsálemben fejezte be szolgálatát.
Jézus Krisztus bűntelen volt?
Igen. Isten Szent Szellemétől fogantatott, Szűz Máriától született, tehát nem örökölte Ádám bűnös természetét. Bűnt
nem ismert, nem követett el bűnt, nem volt benne bűn (Lk 1,34-35; 2Kor 5,21; 1Pt 2,22; 1Jn 3,5).
Jézus Krisztus Isten?
Igen. Jézus Krisztus valóban Isten, mint ahogy valóságos ember is (Jn 1,1; Kol 2,9; Zsid 1,8).
Jézus Krisztus önként vállalta a halált, mint helyettes áldozat a bűnösökért?
Igen. Ő maga mondta, hogy teljesíti Atyja akaratát, még akkor is, ha meg kell halnia (Zsolt 40,8; Jn 10,17-18).
Nem üdvözülhettünk volna csupán Jézus Krisztus bűntelen élete révén?
Nem. Isten bűneinket sohasem törölhette volna el Jézus Krisztus bűntelen élete miatt (Jn 12,24).
Miért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia?
Bűneinkért örökkévaló halált érdemelnénk. Neki kellett elszenvednie testében a büntetést a kereszten (1Pt 2,24).
Volt valamilyen különleges követelmény is a helyettesítő áldozat halálakor?
Igen. Vérét kellett ontania (1Pt 1,19).
Miért volt erre szükség?

Isten kijelentette, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat (Zsid 9,22).
Mi a vér jelentősége?
A test számára a vér jelenti az életet. Krisztus kiontott vére azt jelentette, hogy mint helyettes, életét adta a
bűnösökért (3Móz 17,11).
Tulajdonképpen mi történt a kereszten?
Három sötét órán át Isten minden bűnünket az Úr Jézusra helyezte. Krisztus ezért elszenvedte a halált, amelyre
bűneinkkel mi szolgáltunk rá (Lk 23,44).
Mit kiáltott Jézus a kereszten a kínos három óra elteltével?
Így kiáltott: „Elvégeztetett!” (Jn 19,30).
Mit értett Jézus Krisztus ezen?
Ezen azt értette, hogy a megváltás művét befejezte és a bűnösöknek üdvösséget szerzett (Zsid 10,14).
Mi történt az Úr Jézussal halála után?
Holttestét sírba tették, de halála után három nappal Isten feltámasztotta a halottak közül (Lk 24,1-7; Jn 19,42).
Miért volt erre szükség?
Isten így mutatta meg, hogy Fia halála kielégítette igazságosságát, hogy feltámasztotta Őt a halottak közül (Róm
4,25).
Jézus Krisztus fizikai testben támadt fel a halálból?
Igen, Jézus Krisztus teste hús-vér test volt feltámadása után is (Lk 24,39), de nem olyan volt, mint halála előtt (Jn
20,19.26).
Jézus Krisztus megválthatta volna az embert akkor is, ha nem támad fel?
Nem, a feltámadás feltétlenül szükséges volt az ember megváltásához (1Kor 15,14-19).
Mi történt a feltámadás után?
Negyven nap múlva a Megváltó visszatért a mennybe, ahol Isten – az Atya – nagy tisztességben és dicsőségben
részesítette (Csel 1,9).
Azután elküldte a Szent Szellemet a Földre, hogy csodálatos hírt hozzon: a bűnösök előtt megnyílt az üdvösség útja
(Csel 2,1-4).

Az üdvösség útja
Krisztus elvégezte a megváltás művét, tehát nem mondhatjuk-e, hogy minden ember üdvösséget kapott?
Nem, mert bár Krisztus megváltói munkája olyan nagy és hatalmas, hogy elégséges minden ember megváltására, de
csak azokra terjed ki, akik befogadják a Megváltót. Ezt nagyszerűen illusztrálja Amerika történelmének egy kis
epizódja.
1830-ban George Wilson rablógyilkosság vádjával állt a philadelphiai bíróság előtt. A bíróság kötél általi halálra
ítélte. Andrew Jackson, az Egyesült Államok akkori elnöke kegyelemben részesítette, de Wilson visszautasította a
kegyelmet és kijelentette, hogy a kegyelem csak abban az esetben kegyelem, ha elfogadják. Az ügy a Legfelsőbb
Bíróság elé került, és az igazságügy-miniszter, John Marshall a következő határozatot hozta: „A kegyelmi határozat
csak egy darab papír, melynek értékét az adja, hogy tartalmát az érintett fél elfogadja. Nagyon nehéz elképzelni, hogy
egy halálraítélt a kegyelmet visszautasítsa, de ha visszautasítja, az többé nem kegyelem. George Wilsont fel kell
akasztani.” Fel is akasztották.
Miért nem ment meg Isten mindenkit?
Mindenkit szeretne megmenteni (1Tim 2,4), de a döntés jogát az emberre bízta. Különben olyanokat is bejuttatna a
mennybe, akik nem akarnak oda menni, és ezeknek nem jelentene mennyországot.
Minek kell megtörténnie az emberrel, mielőtt a mennybe mehet?
Bűneit rendeznie kell Istennel, akitől új természetet kap, amely képessé teszi arra, hogy örömét lelje a
mennyországban (Jn 3,3-5).

Hogyan térhet meg az ember?
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által” (Ef 2,8-9).
Mit jelent az, hogy „kegyelemből”?
A kegyelem Isten meg nem érdemelt jósága az emberek iránt, akik ennek pontosan az ellenkezőjét érdemelnék. Isten
az üdvösséget ingyen, ajándékként kínálja fel (Róm 5,8; Ef 2,7).
Mi a hit?
A hit meggyőződés vagy bizalom. Bizalom abban, hogy az ember üdvössége Isten ingyen felkínált ajándéka.
Miben kell az embernek hinnie, hogy üdvözüljön?
Hinnie kell az Úr Jézus Krisztusban (Jn 3,16; 20,30-31).
Nem elég csak azt hinni, hogy van Isten?
Nem elég, mert ezt még a démonok is hiszik és reszketnek, de ettől még nem üdvözülnek (Jak 2,19).
Mit jelent az Úr Jézusban hinni?
Azt jelenti, hogy el kell ismerned, hogy bűnös vagy, megváltásra van szükséged és befogadod az Úr Jézust, az
üdvösség egyedüli reménységét és elismered Őt életed Urának (Róm 10,9).
Nem elég az, hogy elhiszünk az Úr Jézusról minden történelmi adatot?
Nem elég. Lehet, hogy valaki mindent elhisz, amit a Biblia Krisztusról tanít, és mégis elkárhozhat.
Mi szükséges még hozzá?
Az igaz hit magában foglalja azt is, hogy az ember teljesen elkötelezi magát Jézus Krisztusnak, egyedüli Urának és
Megváltójának.
Lehet, hogy valaki hisz, és ugyanakkor nincs üdvössége?
Természetesen! Egy érdemtelen tárgyban hinni csak csalódáshoz vezethet. Csak akkor van üdvösségünk, ha Jézus
Krisztusban hiszünk.
Mindenki üdvözülhet?
Az üdvösség lehetőségét Isten mindenki számára felkínálja, de csak azok fognak üdvözülni, akik elismerik, hogy
Jézus Krisztus nélkül elvesztek.
Ki győz meg a bűnről?
Isten Szent Szelleme győz meg bűnösségünkről (Jn 16,8-11).
Mit tegyen az ember, ha nem látja a bűneit?
Olvassa a Bibliát és legyen őszinte (Róm 10,17).
Mi lesz ennek a következménye?
Rádöbben, hogy bűnös, és ha így hal meg, ítéletre kerül és elkárhozik (Jn 8,21.24).
Ez a felismerés egyenlő a megtéréssel?
Nem. Bűneinket meg kell bánnunk, és be kell fogadnunk az Úr Jézus Krisztust, a Megváltót (Péld 28,13; Csel 16,31).
Tehát hit által lesz üdvösségünk. Nem túl egyszerű ez?
Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik, de Isten ezt az egyetlen utat adta nekünk. Ne felejtsük el, hogy Isten nagyon nagy
árat fizetett érte, hiszen egyszülött Fiának az életébe került. Tehát könnyű az üdvösségre jutás, de egyáltalán nem
olcsó (Ézs 1,18).
Miért határozott Isten úgy, hogy az üdvösség alapja a hit legyen?
Talán azért, mert Őbenne hinni az egyetlen dolog, amelyet minden ember meg tud tenni. Még egy gyermek is képes
hinni.

De nem kell tennünk is valamit az üdvösségünkért?
Nem. Semmit sem tehetünk érte. Krisztus mindent elvégzett a Golgota keresztjén. A bűnösnek csak hinnie kell (Tit
3,5).
Nem ellentmondás az, ha azt mondjuk, hogy semmit sem kell tennünk, csak hinnünk kell?
Semmit sem tehetsz azért, hogy kiérdemeld Isten tetszését. Semmivel sem vásárolhatod meg vagy járulhatsz hozzá
belépődíjad megvételéhez a mennybe (Róm 4,4-5).
A hit nem érdemel elismerést. Senki sem lehet büszke arra, hogy hisz az Úrban. Mi lehet ésszerűbb annál az ember
számára, mint bízni Teremtőjében? A hit kizárja az emberi dicsekvést, és ez az egyetlen, amit az ember
tehet „jó cselekedetek” nélkül (Róm 3,27).
Azt akarod ezzel mondani, hogy nem a jó cselekedeteinkért kapunk üdvösséget?
Igen. A Biblia mondja: „nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Ef2,9).
Miért nem üdvözülhet az ember jó cselekedetek által?
Az ember bűnös, és bármit tesz, cselekedeteit beszennyezi a bűn. Isten szemében még legnemesebb tetteink is
szennyes rongyok (Ézs 64,5).
Tegyük fel, hogy mától kezdve tökéletes életet élnék. Akkor sem üdvözülnék?
Nem üdvözülhetnél, mert Isten számon kéri a múltat is. Régebbi bűneidet is jóvá kellene valahogyan tenni, hogy
megjelenhess Isten színe előtt (Préd 3,15).
Szerinted tehát a tisztességes, becsületes, művelt emberek nem jutnak a mennybe?
Egyedül és kizárólag azok jutnak a mennybe, akik beismerik bűnös voltukat, és Jézus Krisztust életük Urának és
Megváltójának vallják (Mt 21,31).
Vannak-e olyan emberek, akik nem elég jók ahhoz, hogy a mennybe jussanak, ahhoz viszont nem elég rosszak, hogy
az ítéletre kerüljenek?
Nincsenek, mert csak kétfajta ember létezik: tehát vagy a megváltottak, vagy a hitetlenek csoportjába tartoznak (1Kor
1,18).
Vannak-e olyan emberek, akik olyan súlyos bűnöket követtek el, hogy már menthetetlenek?
Nincsenek. Az evangélium hívó szava az egész emberiségnek szól, és mindenki jöhet (Ézs 55,7; 1Tim 1,15; Zsid
7,25).
Nem kell az embernek megtisztítania az életét, mielőtt az Úr Jézushoz jön?
Amíg azt gondoljuk, hogy önmagunk képesek vagyunk saját életünket megtisztítani, addig nem látjuk be, hogy a
Megváltóra szükségünk van. Krisztushoz úgy menjünk, ahogy vagyunk, bűneinkkel, és fogadjuk el megbocsátó
kegyelmét és békességét (Ézs 1,18; Mt 9,13; Lk 19,10).
Üdvözülhetnék, ha követném az Úr Jézus Krisztus példáját?
Jézus Krisztus bűntelen életet élt. Nincs olyan földi halandó, aki képes lenne az Ő példáját követni. Mi több, Jézus
Krisztus pontosan azért halt meg, mert az emberiség megmentésére nem volt más megoldás (1Pt 2,24).
Ha az Úr Jézusban való hit az egyedüli megoldás, miért van akkor az, hogy az emberiség jelentős többsége nem
hajlandó elfogadni Őt?
A Sátán megvakította azoknak az elméjét, akik nem hisznek, nehogy Krisztus dicsőséges evangéliumának fénye
eljuthasson hozzájuk (2Kor 4,4). Van út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet (Péld
14,12).
Úgy sem üdvözülhet az ember, ha megpróbálja betartani az aranyszabályt?
Nem. Amikor az Úr Jézus így szólt: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük” (Mt 7,12), a megváltottakhoz szólt. Sohasem volt szándékában arra utalni, hogy ez az üdvösség
útja.

Akkor sem üdvözülünk, ha engedelmeskedünk a „boldog mondásoknak”, vagy ha a Hegyi Beszédben elmondottak
szerint élnénk?
Ezek a tanítások is azokhoz szóltak, akik már befogadták az Úr Jézust. Betartásukhoz szent élet szükséges, melyet az
ember a megváltáskor kap.
Csak nem azt mondod, hogy a Tízparancsolat betartása által sem üdvözülhetünk?
Senki sem képes betartani azt, amit a Tízparancsolat előír (Róm 3,20).
Mit ír elő a Tízparancsolat?
A Tízparancsolat így hangzik:
1. Ne legyen más istened rajtam kívül!
2. Ne csinálj magadnak istenszobrot, semmiféle képmását azoknak... ne imádd és ne tiszteld azokat...
3. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd!
4. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy szenteld meg azt!
5. Tiszteld atyádat és anyádat!
6. Ne ölj!
7. Ne paráználkodjál!
8. Ne lopj!
9. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
10. Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját... és semmit, ami a felebarátodé! (Lásd
2Móz 20,1-17).
Nem Isten adta a Tízparancsolatot választott népének?
De igen, Ő adta. De sohasem volt szándékában, hogy az üdvösség eszközéül szolgáljon (Gal 2,16; 3,11).
Miért adta Isten a Tízparancsolatot?
Azért, hogy az embereket rádöbbentse bűnösségükre. Ahogyan az egyenes vonal kimutatja a görbe vonalat, a törvény
is azt mutatja az emberiségnek, hogy mennyire eltávolodtak Isten mértékétől, amely a tökéletesség (Róm 5,20; Gal
3,19).
Volt már olyan ember, aki tökéletesen be tudta tartani a törvényt?
Az Úr Jézus Krisztus az egyetlen, aki tökéletesen betartotta a törvényt.
Nem az által üdvözülünk, hogy Jézus Krisztus betartotta a törvényt?
Nem. Mi csak Jézus Krisztus halála, eltemettetése és feltámadása által üdvözülünk. A törvény elmarasztal és elítél
bennünket (Gal 2,21).
Ha valaki egész életén át meg tudná tartani a törvényt, üdvözülne a törvény által?
Ennek az embernek nem lenne szüksége megváltásra, mert tökéletes lenne.
Ha valaki a Tízparancsolatból kilencet megtartana, üdvözülne?
Nem, mert a törvény állandó és teljes engedelmességet követel. Ha valaki csak egy parancsolatot is megsért, vétkes
az egészben (Jak 2,10).
Milyen büntetés jár azért, ha valaki nem tartja be a törvényt?
Ha valaki a törvény alatt van, és nem tartja be, annak büntetése a halál, most és mindörökké (Gal 3,10).
A Tízparancsolatot Isten nem a jó emberek számára rendelte el?
Nem! „...a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a
szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az
emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással”
(1Tim 1,9-10).
Mit jelent nekünk a Tízparancsolat?
Segítségével felismerhetjük, hogy bűnösök vagyunk, és arra indíthat, hogy az Úr kegyelmére bízzuk magunkat (Róm
3,19).

Elfogadható-e az, hogy egyedül hit által üdvözülünk, és nem hit és jó cselekedetek által?
Az Írás azt mondja: „nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az Ő irgalmából üdvözített minket az
újjászületés és a megújulás fürdőjével a Szent Szellem által” (Tit 3,5).
Tényleg azt mondja a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?
Igen, a Jakab 2,20-ban olvashatjuk.
Nem jelenti ez azt, hogy a megváltáshoz hit és cselekedetek szükségesek?
Nem, nem azt jelenti. Az Ige azt tanítja, hogy mondhatja valaki, hogy hisz, de ha nincsenek jó cselekedetei, az azt
bizonyítja, hogy sohasem tért meg igazán. Az ilyen hit nem tart meg senkit.
Milyen hit tart meg?
Az olyan hit, amely nem csupán szavakból áll, hanem a szívből jön, és amely új életről tanúskodik, tele van jó
cselekedetekkel.
Vagyis a jó cselekedet bizonyítéka, és nem biztosítéka a megváltott életnek?
Igen. Nem jó cselekedetek által tartatunk meg, hanem jó cselekedetekre (Ef 2,8-10).
Az üdvösségünkhöz nem szükséges valamilyen egyházhoz, gyülekezethez csatlakozni?
Az sem váltana meg senkit, ha valaki a város minden egyházához vagy gyülekezetéhez csatlakozna. „Újjá kell
születnetek!”
Nem várja-e el Isten tőlünk, hogy valamilyen egyházhoz, gyülekezethez tartozzunk?
Ha valaki megtér, Jézus Krisztus Gyülekezetének tagja lesz, amely az Úr Jézusban hívő emberekből áll. Utána
keressen közösséget olyan gyülekezetben, ahol Krisztust ismeri el a közösség minden tagja a Gyülekezet fejének, és
ahol a Bibliát Isten egyedül ihletett kijelentésének fogadják el, amely a hitélet és erkölcsi élet minden területén
elégséges útmutatást ad.
Nincs-e már üdvösségem, ha csecsemőkoromban megkereszteltek?
A keresztség nem a Megváltó. Egyedül Jézus Krisztus tud üdvösséget adni (Jn 14,6). Az Újszövetségben nem
találunk világos utalást arra, hogy meg nem tért emberek vagy csecsemők keresztségben részesültek volna.
Ezek szerint az Úrvacsora vétele sem üdvözít?
Nem. Az Úrvacsora csak az Úr Jézus Krisztusban újonnan született hívők számára szereztetett.
Vagyis az egyházi, gyülekezeti tagság, szeretetadományok, a szertartásokban való részvétel és az előírások betartása
nem segítenek az üdvösség elnyerésében?
Egyáltalán nem segítenek. Csak az segít, ha bűneiddel Krisztushoz fordulsz, megbánod és megvallod, és egyedül az
Úr Jézusban bízol, egyedüli reménységedben, aki által a mennyországot elnyerheted (Csel 4,12).

Általános nehézségek
Honnan tudhatom, hogy az Úr elfogad, ha hiszek benne?
Ő maga mondta, hogy ennyi elég, és Ő nem hazudik: „és aki hozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól” (Jn 6,37).
A hit nemcsak vak ugrás a sötétbe?
Nem. Ez a világ legbiztosabb dolga. A bankok fizetésképtelenné válhatnak, az üzlet csődbe juthat, a kormányok
megbukhatnak, az emberek megszeghetik ígéreteiket, de Isten nem vonja vissza adott szavát. Megígérte, hogy
mindenkit megment, aki hittel befogadja Krisztust (Jn 3,18).

És ha nem tartozom a választottak közé?
Az evangélium nemcsak a választottaké, hanem mindenkié a világon. Isten mindenki számára felkínálja az
üdvösséget, aki befogadja Krisztus Jézust. Te is üdvözülhetsz, ha megteszed, amit Isten mond (Jn 3,36).
Szeretném az Úr Jézusnak átadni az életemet, de félek, hogy képtelen leszek kitartani mellette.
Senkinek sincs ereje kitartani, de Jézus Krisztus a megváltással olyan új életet és erőt ad, amilyet még soha nem
ismertél. Minden hívőben Isten Szelleme vesz lakozást a megtéréskor. Isten gyermekeinek ez a Szent Szellem ad erőt
a keresztyén életre (Róm 8,14).
És ha a megbocsáthatatlan bűnt követtem el?
Az Úr Jézus szerint az a megbocsáthatatlan bűn, ha valaki azt mondja, hogy azok a csodák, amiket Ő tett, az ördög
hatalmával történtek. Mondtad valaha ezt? Ha nem, nem követted el a megbocsáthatatlan bűnt (Mt 12,31-32). De ha
úgy halsz meg, hogy Krisztust elutasítottad, ezzel olyan súlyos bűnt követtél el, amelyre nincs bocsánat (Mk 8,36-37).
Ha hiszek, sok mindenről le kell mondanom?
Krisztus nem azért jött, hogy lopjon, gyilkoljon vagy pusztítson, hanem azért jött, hogy túláradó életet adjon (Jn
10,10).
Egy hitetlen matróz egyszer így szólt keresztyén társához: „Nem merem megfizetni annak az árát, hogy keresztyén
legyek.” Mire keresztyén barátja így válaszolt: „Számoltál valaha azzal, hogy mibe kerül majd egyszer az, hogy nem
lettél keresztyén?”
Akkor miért van olyan sok képmutató a keresztyének között?
Néhány képmutató ember miatt ne nézd le az igazi keresztyéneket. Inkább szolgáld az Urat minden erőddel.
Néha azt hiszem, hogy hiszek az Úr Jézusban, de nem tudom, hogy tényleg ez-e az igazi hit.
Ha az Úr Jézuson kívül másban nem reménykedsz az üdvösséged elnyeréséért, ha megbántad bűneidet, ha teljesen
átadtad magad az Úrnak, akkor igaz a hited.
Nem lenne jobb, ha csak életem vége felé döntenék az üdvösség kérdésében?
Néhány bibliai Ige válaszol erre a kérdésre:
1. „Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap!” (Péld 27,1).
2. „Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik” (Péld 29,1).
3. „Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek,
melyekről ezt mondod: nem szeretem őket!” (Préd 12,1).
4. „Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2).
Jézus Krisztus az egyedüli út Istenhez? Nincs más út?
Nincs más út (1Tim 2,5-6; Csel 4,12)!

Kapcsolat és közösség
A keresztyének is követnek el bűnt?
Igen, a keresztyének mindennap követhetnek el bűnt, mind gondolatban, mind szóban, mind cselekedetben. Követnek
el bűnt mulasztásból és engedetlenségből is.
Természetes dolog az, hogy keresztyének bűnt követnek el?
Nem. Isten azt akarja, hogy a keresztyének ne vétkezzenek (1Jn 2,1).
Ha a keresztyén vétkezik, elveszíti üdvösségét?
Nem veszíti el. Az üdvösség Isten ajándéka, és ha valaki egyszer már megkapta ezt az ajándékot, Isten többé nem
veszi vissza (Róm 6,23).
Nem kell-e viszont megfizetnie azokért a bűnökért?
Jézus Krisztus elszenvedte a büntetést ezekért a bűnökért is, amikor meghalt a Golgota keresztjén. Isten nem követeli,
hogy a büntetést kétszer fizessük meg.

A keresztyén tehát Isten gyermeke marad még akkor is, ha vétkezik?
Igen. Kapcsolata Isten családjával örökre szól. Ha egy családban fiú születik, mindig fia marad a szüleinek. Később
viselkedésével esetleg szégyent hoz a szüleire, de akkor is a fiuk marad. Így van ez Isten családjában is, az
újjászületéssel kialakul a kapcsolat, és ezt a kapcsolatot soha semmi meg nem változtathatja (Jn 1,12).
Mi történik, ha egy keresztyén bűnt követ el?
Az Istennel való közössége kárt szenved (1Jn 1,6).
Mi a közösség?
A közösség olyan boldog családias légkör, amelyben a családtagoknak közös az érdeklődési körük, és mindent
megosztanak egymással. Nézzük a következő példát.
Egy bíró bűnösnek talált egy rablót, és tizenkét havi börtönre ítélte. Amikor este hazament, hallja, hogy a kisfia rossz
volt. Tizenkét havi börtönre ítéli? Nem. Családja körében nem úgy jár el, mint bíró, hanem mint édesapa. A gyermek,
annak ellenére, hogy rossz volt, az ő fia. Bűne miatt azonban a boldog családi légkör megkeseredik, és nem is áll
helyre mindaddig, amíg a gyermek be nem vallja bűnét és meg nem bocsátanak neki. A gyermeket valószínűleg
átküldik a másik szobába, és ott marad mindaddig, míg be nem ismeri a vétkét. A gyermek viselkedése tehát semmit
sem változtatott a kapcsolatukon, a családi közösséget viszont a bűn megrontotta.
Amíg valaki bűnben él, Isten a bírája. Amikor azonban a bűnös megtér, Isten attól a pillanattól kezdve Atyja.
Tehát, ha valaki egyszer megtért, nem vesztheti el az üdvösségét?
A Biblia azt mondja: „Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha...” (Jn 10,28) „...sőt ítéletre sem megy,
hanem átment a halálból az életbe” (Jn 5,24; Róm 8,38-39; 2Tim 1,12; 1Pt 1,5; Júd 24,25).
És ha valaki egyszer dönt Jézus Krisztus mellett, és később meggondolja magát?
Ha valaki egyszer átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak, üdvösségéért a továbbiakban kizárólag a Megváltó felelős
(Jn 6,39). Az Úr szavát adta, hogy aki egyszer megtért, hazaviszi a mennybe. Miután a hívőben a Szent Szellem
lakozik, döntését – hogy Jézus Krisztus mellett marad – sohasem változtatja meg.
A keresztyén tehát annyit vétkezhet, amennyit akar, és mégis üdvözül?
Az igazi keresztyén nem követ el szándékosan bűnt, mert új, isteni természete gyűlöli a bűnt (2Kor 5,17; 2Pt 1,4).
És ha egy keresztyén továbbra is szándékosan régi bűneiben él?
Ha valaki ilyen életet él, élete félreérthetetlenül bizonyítja, hogy valójában sohasem született újjá (1Jn 3,9-10). Élete
nem krisztusi. A „keresztyén” szó azt jelenti: krisztusi.
Követhet el a keresztyén bűnt következmények nélkül?
Nem. Bár bűneiért a jogos büntetést Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra megfizette a Golgotán, Isten viszont mint
szülő, fegyelmezi megbotló gyermekeit (Gal 6,7-8).
Hogyan fegyelmezi Isten gyermekeit?
Néha betegségek vagy egyéb csapások által, de különleges esetekben földi életüket is elveheti (1Kor 11,30).
A bűn más következményekkel is járhat a hívő földi életében?
Igen. Elveszíti az örömét. Imádságaira nem kap választ. Életének nincs gyümölcse. Nem látja Isten vezetését.
Szégyenérzete és lelkiismeretfurdalása támad. Nem tölti be feladatát, és végül bizonyságtétele hitelét veszíti.
Az elkövetett bűnnek a hívő életében örökké tartó következménye van?
Ha meg nem bánja, akkor igen. Krisztus ítélőszéke előtt nagy veszteség éri (1Kor 3,15; 2Kor 5,10).
Mi történik, ha a keresztyén úgy hal meg, hogy meg nem vallott bűn van az életében?
Mint említettük, az Úr Jézus a hívő minden bűnének büntetését elszenvedte. Amikor az Úr Jézus meghalt, a
keresztyén bűne még csak a jövőben létezett. Miután teljes egészében kifizette érte Krisztus a büntetést,
elmondhatjuk, hogy a hívők régi, mostani és jövőbeli bűneiért is meghalt.
A meg nem bánt és meg nem vallott bűn miatt viszont elveszíthetjük jutalmunkat Krisztus ítélőszéke előtt.
Lehetséges az, hogy keresztyének visszaesnek?

Igen. Istennek bármelyik gyermeke eltávolodhat az Úrtól.
Hogyan tudjuk megakadályozni a visszaesést?
Ha teljesen odaszánjuk, átadjuk életünket Krisztusnak. Továbbá, ha Isten Igéjét olvassuk, imádkozunk és
közösségben vagyunk Isten gyermekeivel (Róm 6,19; 2Tim 3,16-17).
Mit tegyünk, ha visszaestünk?
Valljuk meg bűneinket és hagyjuk el, és – ha lehetséges – tegyük jóvá, amit elkövettünk.

Üdvbizonyosság
Amikor Krisztust behívom az életembe, Uram és Megváltóm lesz, érzek-e valami olyan különleges érzést, amiből
megtudhatom, hogy Isten is elfogadott?
Ne várj semmilyen titokzatos érzést vagy érzelmi élményt, mert valószínűleg nem fogsz semmi különöset érezni.
Akkor honnan tudhatom, hogy Isten elfogadott?
Nagyon egyszerű. Isten megmondta, hogy üdvösséget ad azoknak, akik az Úr Jézusban hisznek. Amikor behívod Őt
az életedbe, biztos lehetsz benne, hogy üdvösségre jutottál, mert Isten megígérte (1Jn 5,10).
Tehát lehet, hogy semmilyen különös érzés sem mutatja, hogy megtértem?
Lehet. A bűnös megszabadítása a mennyben megy végbe. Ott jegyzik fel, hogy egy bűnös hitre jutott. Amikor Isten
látja a hitedet, Jézus Krisztus igazságával (szentségével) ajándékoz meg.
Ha valaki megtér, nem kell valami különlegeset éreznie?
Természetesen érezhet, de az érzések nem bizonyítékai az üdvösségnek. Az ember nem lehet igazán boldog, amíg
nem tudja biztosan, hogy üdvössége van. A sorrend a következő:
Üdvösség a Krisztusba vetett hit által.
Bizonyosság Isten ígérete alapján.
Öröm, amely a bizonyosságból fakad.
Az ember tehát a Bibliából, Isten ígéreteiből tudhatja, hogy üdvössége van?
Igen, ez az első és legfontosabb mód, amiből tudhatja, hogy üdvössége van (1Jn 5,13).
Szerinted az érzések nem megbízható útmutatók?
Az érzések nagyon könnyen változnak. Egyik nap úgy érezheti valaki, hogy van üdvössége, másnap már nem érzi
úgy.
Isten szava sohasem változik. Mennyivel jobb tehát, ha Isten Igéjére támaszkodunk az üdvbizonyosság kérdésében!
Csak a Bibliából tudhatjuk meg, hogy van-e üdvösségünk?
Elsősorban igen, de van néhány más lehetőség is.
1. A keresztyén testvérek iránti szeretet (1Jn 3,14).
2. Újfajta szeretet, vágy a szent élet iránt (Róm 7,22).
3. A bűn nagyobb gyűlölete (Róm 7,24).
4. Állhatatosság a hitben (1Jn 2,19).
5. A bennünk lakó Szent Szellem bizonyságtétele (Róm 8,14-16).
Lehetséges, hogy valaki üdvösségre jut és nem tud róla?
Előfordulhat, hogy valaki újjászületett, jóllehet nem tud róla, egyrészt a nem megfelelő bibliai tanítás következtében,
vagy azért nem tudja, mert a Sátán támasztott kételyeket a szívében.
Előfordulhat, hogy valaki azt hiszi, hogy megtért, és tulajdonképpen nem tért meg?
Természetesen. Nagyon sokan azt hiszik, hogy van üdvösségük jó cselekedeteik jutalmául, vagy azért, mert jó
embernek tartják magukat, és közben nem tértek meg (Mt 7,22-23).

Kell tudnunk a megtérésünk napját, óráját?
Nem, ezt nem mindenki tudja. Sok embernek viszont annyira különös élményt jelent, hogy meg tudják mondani
pontos idejét és helyét. Mások esetleg nem emlékeznek arra, hogy mikor bízták életüket a Megváltóra. A fontos az,
hogy el tudjuk mondani: „Tudom, hogy üdvösségem van, mert hitem és bizodalmam egyedül az Úr Jézus Krisztusban
van.”
Előfordulhat, hogy a keresztyének nem biztosak benne, hogy tényleg megtértek-e?
A keresztyének többségében kételyeket támaszt a Sátán megtérésük után.
Mit tegyünk, ha kételyek kínoznak?
A legjobb, ha a Szentírásból vett Igékkel válaszolunk a kételyekre. Ha a Sátán azt akarja elhitetni a hívővel, hogy
nem tért meg, a hívő Isten ígéreteit idézheti, pl. a János 5,24-et, amely mindenkinek üdvbizonyosságot ad, aki
befogadja az Úr Jézust. Ahogy az Úr az Igével utasította el a Sátán kísértéseit a pusztában, mi is ugyanúgy
használhatjuk a Bibliát, ha a Sátán hazugságaival kételyeket akar bennünk támasztani (Mt 4,4.7.10).
Ha nem vagyok biztos benne, hogy befogadtam-e Krisztust, mit kell tennem?
Ezen most rögtön segíthetsz, ha szívből tudod mondani: „Uram, ha még sohasem fogadtalak be, most befogadlak, te
vagy egyedüli Uram és Megváltóm!”

Szent élet
Ha valaki keresztyén akar lenni, előbb szent életre kell törekednie?
Nem. A bűnös ember képtelen szent életet élni addig, amíg az Úr Jézust be nem fogadta.
Elvárja Isten a keresztyénektől, hogy szent életet éljenek?
A keresztyénektől elvárja (1Tessz 4,3; Tit 2,11-13).
Van olyan keresztyén, aki képes teljesen bűntelenül élni?
Egyetlen keresztyén sem él bűntelenül (1Jn 1,8.10). Egyedül az Úr Jézus Krisztus élt tökéletes életet, amely mentes
volt minden bűntől.
A keresztyének miért vétkeznek megtérésük után is?
Azért, mert a hívőnek megtérése után is megvan veleszületett bűnös, romlott természete. Ettől nem szabadul meg a
megtéréskor sem (Róm 7,17.18).
Miben különbözik akkor a hívő a hitetlentől?
A hívő két természettel rendelkezik, egy régivel és egy újjal, melyet a megtérésekor kap. A Biblia ezt az új
természetet „isteni természetnek” nevezi (2Pt 1,4).
E két természet között mi a különbség?
A régi természet javíthatatlanul romlott, és állandóan vissza akarja húzni a keresztyént a bűnbe (Róm 7,21).
Az új természet csak jót tud tenni, és a hívőt a szent életben akarja vezetni (Róm 7,22).
Miért engedi meg Isten, hogy a régi, romlott természet a megtérés után is megmaradjon?
Mert még bűnös testben vagyunk (Gal 5,16-21).
A régi természetükből látjuk, hogy önmagunkban semmik vagyunk, és ez szüntelenül arra késztet, hogy az Úrhoz
forduljunk erőért a kísértések ellen (Róm 7,24).
Minden keresztyénnek vannak kísértései?
Igen. A Sátán minden keresztyént kísért (1Kor 10,13).
Előfordulhat, hogy a keresztyén kell, hogy engedjen a kísértésnek?
Nem. A keresztyén csak saját elhatározásából követ el bűnt. A Szent Szellem az erejével benne lakozik, és ez az erő
elégséges arra, hogy legyőzze a kísértéseket (Gal 5,17).

Mi Isten véleménye az óemberünkről?
Isten látta, hogy az óemberünk méltó a halálra, és a Golgota keresztjén kimondta fölötte az ítéletet. Nem próbálja
megreformálni, fejleszteni, megtisztogatni, mert az ilyen igyekezet teljesen reménytelen. Az óember Isten szemében
Krisztussal együtt meghalt (Róm 6,6).
Mit tegyen a hívő a régi természetével?
Elvetni és öldökölni kell. Amikor a régi természet megpróbálja irányítani a keresztyén ember életét, tagadjuk meg
neki az engedelmességet (Kol 3,5.8).
Mit kell tennie a hívőnek új természetével?
Táplálnia, gondoznia és bátorítania kell igeolvasással, fordítson több időt az imádságra, szolgáljon az Úrnak és
tegyen meg mindent, ami Isten előtt kedves (Gal 5,22-23).
Röviden mi a titka a szent életnek?
Az Úr Jézusnak szenteljük oda magunkat, és imádjuk szent nevét.
Tudnál még további gyakorlati útmutatást adni a szent élethez?
1. Ügyelj gondolataidra, mert azok felett te vagy az úr (Fil 4,8)!
2. Ne tápláld a test kívánságait (Róm 13,14)!
3. Ne feledkezz meg arról, hogy benned Krisztus él (Kol 1,27)!
4. A kísértések idején hívd segítségül az Urat, hogy adjon szabadulást
(Mt 14,30)!
5. Munkálkodj szorgalmasan az Úrért (Préd 9,10)!
6. Gyakorold magad a kegyességben (1Tim 4,7)!
Nem kell a keresztyénnek betartania a Tízparancsolatot ahhoz, hogy szent életet élhessen?
A Biblia azt tanítja, hogy a hívőnek nem kell a parancsolatok szerint élni, mert nincs a törvény alá vetve (Róm 6,14).
1. A törvény célja az, hogy az embert meggyőzze bűnösségéről, és nem az, hogy általa az ember szent életet tudjon
élni.
2. A törvény halálra ítél mindenkit, aki nem tartja be tökéletesen. Mindenki, aki a törvény alatt él, átok alatt él.
3. Krisztus megfizette a büntetést törvényszegésünkért, és azóta a törvény nem parancsol Isten gyermekeinek (Róm
10,4; Gal 3,13).
Ez azt jelenti, hogy a keresztyén szabadon gyilkolhat és paráználkodhat?
Semmiképpen sem! A keresztyénnek új élete van, nem akar bűnben élni. A törvény alatt az ember a büntetéstől való
félelemben él. A kegyelem alatt viszont az embert a Krisztus iránti szeretete visszatartja a bűntől. A szeretet sokkal
erősebb, mint a félelem. Az ember szeretetből megteszi azt, amit félelemből sohasem tenne meg.
Ha a Tízparancsolat nem törvény a hívő ember számára, akkor milyen törvény irányítja életét?
Semmilyen, hanem Isten Szent Szelleme (Gal 5,16). A keresztyén számára Jézus Krisztus élete és tanításai szolgálnak
mintául (1Jn 2,6).
Milyen mértékben térnek el az Úr Jézus Krisztus tanításai a törvénytől?
Erre a kérdésre Máté 5. része adja meg a választ.
A törvény kimondja: „Ne paráználkodj!”.
Jézus Krisztus mondja: „aki
kívánsággal
tekint
egy
asszonyra,
már
paráznaságot követett el vele szívében” (Mt 5,28).
A törvény kimondja: „Szemet szemért, fogat fogért”.
Jézus Krisztus mondja: „ne szálljatok szembe a gonosszal” (5,38-42).
A törvény kimondja: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet”.
Jézus Krisztus mondja: „Szeressétek
ellenségeiteket,
és
imádkozzatok
azokért, akik üldöznek titeket...” (5,43-44).
Képes az ember az Úr Jézus Krisztus tanításai szerint élni?
Emberileg lehetetlen. Az Úr azonban elküldte a Szent Szellemet minden hívő számára, hogy legyen erejük
természetfeletti életet élni (1Kor 6,19; Gal 5,16-17).

Helyzet és állapot
Ha a hívők még mindig vétkeznek, miért fogadja be Isten őket a mennybe?
Aki Krisztusban hisz, Isten előtt helyzetét tekintve tökéletes, még akkor is, ha állapota még sok kívánnivalót hagy
maga után (Kol 2,10).
Mit értünk a hívő helyzete alatt?
A hívő Isten előtt kivételezett helyzetben van, mivel Krisztusban van (Róm 5,1-2).
A keresztyénnek nincsenek jogai vagy érdemei, hogy megállhasson Isten előtt. Az egyetlen jogcíme a mennyország
elnyerése az Úr Jézus személyében és megváltói munkájában van. Isten elfogad bennünket, de nem azért, akik és
amik vagyunk, hanem azért, mert Krisztusban vagyunk (Ef 1,6).
Hogyan képes Isten bűnös embereket bűntelennek tekinteni?
Mivel Krisztus bűneinkért elszenvedte a büntetést a kereszten (Ef 2,13).
Ezt tanítja a Biblia?
Igen. Félreérthetetlenül kijelenti a 2Korintus 5,21-ben: „Mert azt – Krisztust –, aki nem ismert bűnt, bűnné tette –
Isten – értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.”
Tehát Isten elfogad minden hívőt, mivel Fiának személyében járulnak színe elé?
Igen, az ember egyetlen jogcíme a mennyországra: Krisztus.
Meddig van a hívő ilyen tökéletes állapotban Isten előtt?
Ameddig Krisztus, mert a hívő Krisztusban van, és Isten Krisztusban fogadta el őt (Ef 1,13-14).
Mit értünk a hívő állapota alatt?
Ezalatt a hívők mindennapi lelkiállapotát értjük itt e Földön. Istenhez való viszonya Krisztusban elfoglalt helyzete,
állapota pedig önmaga.
A hívő állapota bűntelen állapot?
Nem bűntelen, sőt, messze van attól, mint amilyennek lennie kellene (Kol 3,8-9).
A hívő állapotával kapcsolatban mi az Isten akarata?
Isten akarata az, hogy állapota egyre jobban közelítsen helyzetéhez. Ez egy egész életen át tartó megszentelődési
folyamat (Kol 3,1).
A hívő állapota egyszer meg fog felelni helyzetének?
Igen. Amikor Krisztus hazahívja a mennybe, állapota olyan tökéletes lesz, mint helyzete (1Jn 3,2).
Miért törekedjen arra a keresztyén, hogy állapota és helyzete azonos legyen?
Krisztus iránti szeretetének kell őt erre ösztönöznie (Jn 14,15).

A megtérés után
Mi legyen az első dolgunk a megtérés után?
A hála arra késztet, hogy megköszönjük az Úrnak, hogy megmentette életünket (Lk 17,14-19).
Meg kell vallanunk Krisztust mások előtt?
A bizonyságtétel nem szükséges az üdvösség elnyeréséhez, de feltétlenül fontos a keresztyén életben való növekedés
szempontjából. Senki sem várhatja, hogy Isten megerősíti új életében, ha szégyelli Megváltóját (Mt 10,32-33; Róm
10,9; 1Pt 3,15).
Hogyan tesz vallást valaki Krisztusról?

Egyszerűen elmondja másoknak, milyen nagy dolgot tett az Úr érte (Mk 5,19).
Egy frissen megtért keresztyén honnan tudja, hogy melyik gyülekezethez csatlakozzék?
Elsősorban tudnia kell, hogy Krisztus Testének, az igazi Gyülekezetnek tagja lett abban a pillanatban, amikor megtért
(1Kor 12,13). Ezenkívül keressen olyan helyi gyülekezetet, ahol Krisztus a gyülekezet elfogadott feje, ahol a Biblia
az egyetlen útmutató, ahol jó tanítói szolgálatot végeznek és ahol az evangéliumot hűséggel hirdetik.
A keresztyénekkel való közösségi életben tartsa kötelességének a gyülekezet jólétének elősegítését
szeretetszolgálatokkal, buzgó imádsággal és áldozatos adományokkal.
A keresztyén mindennapi életében mik a legfontosabb teendők?
Mindennap szenteljen időt a Biblia olvasására, imádkozásra, bűnvallásra és hagyja el a bűnt, ha beengedte az életébe
(Zsolt 119,9-11).

Tanítványság
Mit vár az Úr attól, aki üdvösséget kapott?
Teljes odaadást. Azt várja hogy a hívő oda menjen, ahová Ő vezeti, tegye, amit Ő mond és az legyen belőle, amit Ő
akar. Azt várja, hogy a hívő hagyja el mindenét, ami eddig bálványa volt, vegye fel keresztjét és kövesse Krisztust
(Mk 8,34).
Isten jogosan várhatja ezt a hívőktől?
Igen. Ez az egyetlen logikus válasz, amit egy hívő az Úrnak adhat.
Nem kellene az embernek inkább magára gondolnia?
A mi legfontosabb kötelességünk az életben az, hogy Isten tetszésére éljünk. Ha keressük Isten országát és igazságát,
Ő fog gondoskodni megélhetésünkről (Mt 6,33).
Lehet, előfordulhat, hogy misszióba kell mennem?
Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Mindenesetre legyél kész menni, ha erre hív el (Lk 9,23-26).
De olyan sok keresztyént látok, akik a világi örömöket és annak kényelmét élvezik, és akik szemlátomást nem Krisztus
ügyéért élnek.
Sose hasonlítsd magad más keresztyénekhez. A te példaképed az Úr Jézus, és neked az Ő nyomdokain kell járnod
(Lk 14,25-35).
Krisztus valóban azt várja tőlünk, hogy ne szeressük rokonainkat?
Azt várja tőlünk, hogy iránta érzett szeretetünk olyan nagy legyen, hogy emellett minden más szeretet eltörpüljön (Lk
14,26).
Nem elég, ha az Úr Jézust csupán Megváltómnak ismerem el, de Uramnak nem?
A Biblia nem kínál ilyen lehetőséget. Ha az Úr Jézus nem jelent mindent a számunkra, akkor semmit sem jelent.
Az üdvösség tehát azzal jár, hogy teljesen átadjuk az életünket Krisztusnak?
Igen. Kevesebb ennél nem elég (Róm 6,13.19).

ÚT AZ ÉLETREFÜGGELÉK C

Jézus
Krisztus élete és szolgálata világosan mutatja azt a célt, amiért Ő ebbe a világba
jött – hogy a bűnös embert visszavigye Istenhez. Az ember számára, aki soha nem bízott Jézus Krisztusban, mint
Megváltójában, és Urában, a nagy igazság gyakorlati alkalmazása azt jelenti, hogy befogadja Őt az életébe.
A következő az evangélium egyszerű bemutatása, amit a keresztyének haszonnal oszthatnak meg másokkal. Ez
mutatja az utat is Jézus Krisztushoz, akinek az életét és szolgálatát most tanulmányoztad, amennyiben még nem
fogadtad el Őt Megváltódnak és Uradnak.
A Biblia azt tanítja, hogy Isten minden embert szeret és azt akarja, hogy megismerjék Őt.
De az ember el van választva Istentől és az Ő szeretetétől.

Isten van az egyik oldalon, és az összes ember a másikon. 1Tim 2,5.
Miért van elválasztva az ember Istentől és az Ő szeretetétől?
Mert vétkezett Isten ellen.
„A ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől” Ézs 59,2.
„Mert mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének” Róm 3,23.
Hová vezet ez az elválasztás?
Ez az elválasztás csak halálhoz és biztos ítélethez vezet.
„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik” Zsid 9,27.
„Akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek… örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az Ő dicső
hatalmától” 2Tesz 1,8-9.
De van megoldás.
Jézus Krisztus, aki meghalt bűneinkért a kereszten, az út Istenhez.
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát
mindenkiért” (1Tim 2,5).
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért…, hogy Istenhez vezessen minket” (1Pt 3,18).

HÍD AZ ÉLETRE
Ez mindenkit magába foglal?
Nem. Csak azokat, akik személyesen befogadják Jézus Krisztust az életükbe, és bíznak benne, hogy
megbocsátja bűneiket.
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek” (Jn 1,12).
Mindenkinek magának kell dönteni, hogy elfogadja-e Krisztust.
Jézus azt mondja: „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek
ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” (Jel 3,20).
Hogy fogadja el valaki Krisztust?
Jézus azt mondta: „ha valamit kértek Tőlem az Én nevemben, megteszem” (Jn 14,14).
Ezért, ha imában őszintén kéred Őt, hogy:
Úr Jézus kérlek gyere az életembe,
És légy a Megváltóm, Uram,
Kérlek bocsásd meg bűneim,
És add nekem az örök élet ajándékát.
– Ő megteszi azt.
Ha behívtad Jézus Krisztust az életedbe, azt mondja a Biblia, hogy most már örök életed van.
„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az
élet, akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1Jn 5,11-12).
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