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Drága Szerettem!

Gratulálok, hogy megkaptad az örökkévaló üdvösség ingyenes 

ajándékát, amikor elfogadtad Jézus Krisztust Úrnak és Üdvözítőnek az 

életedben! 

Szeretnék megosztani veled olyan igazságokat, melyek 

alapvetőek a Keresztény hit kapcsán; igazságokat amelyekre alapozva 

fel tudsz építeni egy erős, sikeres életet Krisztusban. Tanulmányozd 

ezt az anyagot szorgalmasan és egy örökkévaló aratást fog hozni a 

számodra. 

Imádkozom, hogy Isten adja meg neked a bölcsesség és 

kijelentés Szellemét az Ő megismerésére; hogy a megértésed szemei 

megnyíljanak, hogy felismerd, hogy milyen hatalmas az a reménység, 

amire Ő elhívott téged, és hogy ezeket a dolgokat Isten ingyen 

biztosítja a számodra Krisztusban, Ámen. 

Ez az anyag fog neked segíteni abban, hogy sikeresen indítsd 

el az új életedet Krisztusban. Ahogy tanulmányozod ezeket a témákat, 

olvasd el az Igéket te magad a Bibliádban. 

Hiszem, hogy az üzenetek, amiket az igék közvetítenek meg 

fogják változtatni az életedet és segíteni fognak abban, hogy a jövődet 

Isten igéjének alapelvei formálják. 

Isten áldjon meg gazdagon, a Jézus nevében, Ámen! 

Pastor Chris Oyakhilome 
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1 
AKI TE VALÓSÁGOSAN VAGY 

Te több vagy, mint a tested, amit látsz. Több vagy, mint az 

érzékszerveid által felfogott dolgok (a látás, hallás, érintés, szaglás és 

ízlelés érzékelései). Benned van valami, igazából valaki, aki több, 

mint a tested. Ez a te emberi szellemed. Ez vagy te valójában. A belső 

ember az, akire a Biblia az 1Péter 3:4-ben utal: „Hanem a szívnek 

elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, 

ami igen becses az Isten előtt.” 

Amikor az ember teste meghal, a szellem tovább él. Ő 

továbbra is ugyanolyan emberi személy, mint aki volt a halála előtt. 

Nem vesztett el semmit, csak azt a képességét, hogy a fizikai világban 

funkcionáljon. A teste lehet, hogy halott, de a valódi személynek, a 

szellemi embernek továbbra is megvan a tudata, ahogy megvolt a halál 

előtt.  

Jézus Krisztus elmesélt egy történetet a Lukács 16. részében, 

két emberről, akik meghaltak. Az egyikük egy koldus volt, Lázárnak 

hívták. A lényeg itt nem az, hogy koldus volt, hanem az, hogy a 

szegénysége ellenére igaz szíve volt Isten előtt. Amikor meghalt 

odakerült Ábrahám kebelére. A másik ember szintén meghalt. Ez az 

ember gazdag volt a világon, de nem élt igaz életet Isten előtt. 



3 

Amikor meghalt a gazdag ember, az ő testét eltemették a 

földön, de Jézus azt mondja a történetben, hogy a pokolban felemelte 

az ő szemeit és látta Lázárt Ábrahám kebelén és felismerte Lázárt. Ez 

azt jelenti, hogy képes volt látni. Azután hívta Ábrahámot és ezt 

mondta: „Kérlek, segíts nekem!” Ahogy látod, képes volt beszélni. 

Ábrahám válaszolt neki és ő hallotta Ábrahám hangját, ami azt jelenti, 

hogy még mindig képes volt hallani. 

A gazdag ember azt is mondta, hogy szomjazik. Nem csakhogy 

szomjas volt, de szenvedett a szomjúság miatt. tehát könyörgött: 

„Kérlek engedd, hogy Lázár eljöjjön és adjon nekem egy csepp vizet, 

hogy csillapíthassam a szomjamat!” Egy másik pont, ami fontos itt: 

még mindig képes volt érezni. 

Az érzékszervei továbbra is működőképesek maradtak. 

Ezenfelül még arra is képes volt, hogy emlékezzen dolgokra, mert ezt 

mondta: „Kérlek küldj valakit a halottak közül, hogy prédikáljon a 

testvéreimnek!” Öt testvére élt még a földön ezért ezt gondolta: 

„…hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!” 

Emlékezett a testvéreire! 

Ez megmutatja nekünk, hogy az ember szellem tovább él. És 

amikor újjászületünk, az ember szelleme az, ami újjászületik. A 2Kor 

5:17-18 azt mondja: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés 

[az]; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. Mindez pedig Istentől 

van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki 

nekünk adta a békéltetés szolgálatát.” 
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2 
ÚJ TEREMTÉS VAGY KRISZTUSBAN 

Most, hogy átadtad az életedet Krisztusnak és úrrá tetted Őt az 

életed felett, nem vagy többé ugyanaz, aki voltál. Lehet, hogy külsőleg 

még mindig ugyanúgy nézel ki, de a bensődben egy új személlyé 

lettél. Ezt mondja a Biblia rólad. Te nem olyan vagy, „mint egy új 

teremtés”, hanem egy „új teremtés vagy” – egy új egyed, amilyen 

korábban még sohasem létezett (2Korintus 5:17). 

Nem megreformálva lettél, vagy újrafényezve, vagy 

helyreállítva – egy új személy vagy mindenestül. Az a tény, hogy új 

teremtés vagy belül nem jelenti azt, hogy másnak nézel ki külsőleg. 

Ha rövid hajad volt mielőtt újjászülettél, akkor az rövid maradt. Még 

mindig ugyanaz a munkád, a családod, a szomszédaid. 

A lényeg az, hogy az értékrended, az értékeid megváltoztak. 

Egy új értékrenddel bírsz, mert új teremtés vagy belül. 
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3 
ISTEN ÉLETE ÉS TERMÉSZETE A TIED 

Az újjászületés által Isten hatalmat, képességet adott neked 

arra, hogy Isten gyermekévé válj (János 1:12). Isten természete el lett 

helyezve az emberi szellemedben. Most már új életed van; Isten élete, 

amit Jézus Krisztus tett elérhetővé mindenki számára, aki hisz 

Őbenne. Micsoda kiváltság ez! Ezért te Isteni természet részesévé 

lettél (2Péter 1:3-4). 

Isten most már a te Atyád! Hogyan? A természet a születés 

útján kerül továbbadásra. Ezért van az, hogy egy kutya csak kutyának 

tud életet adni. A János 1:12-13 ezt mondja: „Valakik pedig 

befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 

azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek 

akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.”   

Istennek szülői ösztönei vannak irántad. Az Ő családjának 

lettél a tagja, és ezért mennyei állampolgár, ahol Ő is lakik. 

Isten felelősséget érez irántad. Betölti minden szükségedet az Ő 

dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézus által (Filippi 4:19). 

Van egy jó terve az életedre, ami a megvalósulás irányába indult el 

abban a pillanatban, amikor újjászülettél. A szerető Isten szeretett 

gyermeke vagy az Ő szeretet családjába beleszületve. Ez nagyon 



6 

fontos. Azért adta neked ezt az új életet, hogy az Ő Királyságának 

tagjává válj.  

A Biblia kimondja, hogy Isten neked már örökéletet adott. Ez 

az a fajta élet, ami Istenben van. Ez az élet teszi lehetővé, hogy Ő az 

legyen, aki. Ez az isten-fajta élet. Ez az élet tette lehetetlenné, hogy a 

sír fogva tartsa Jézust Krisztust. Ez a feltámadás élete, és ez az élet 

most már benned van! 

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten 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. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten 

Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy 

higgyetek az Isten Fiának nevében” (1János 5:11-13). 

Csak azé az örökélet, akiben ott van Isten FIA, mert ez az élet 

csak a Fiúban van meg. Amikor befogadtad Őt, akkor ezt az életet is 

befogadtad. 

Ez az életet lehetetlenné teszi, hogy bármilyen helyzet által 

legyőzött legyél. Ez az élet mindig fölé emel a helyzeteknek. Csak 

gondolkodj el ezen! Lehetetlen, hogy Istent bármi legyőzze vagy 

lerombolja. Most már benned az Ő élete van; te sem lehetsz legyőzött 

vagy lerombolt, mert ugyanaz a Szellem, Aki feltámasztotta Jézus 

Krisztust a halálból, benned él (Róma 8:11)! 



7 

4 
TE ISTEN IGAZSÁGA VAGY 

2Korintus 5:21 ezt mondja: „Mert azt, aki bűnt nem ismert, 

bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne”. 

Képzeld el, hogy Isten megtett valamit, amit úgy hívhatunk, 

hogy „természet-átültetés”. Jézust bűnné tette (ez a bűnért való 

áldozat) értünk, hogy mi Isten igazságává legyünk Őbenne. 

Ez tette lehetővé Jézus számára, hogy helyetted a bűnös halálát 

halja. Ennek az eredménye, hogy te most már ott állhatsz Isten előtt a 

bűntudat vagy kisebbrendűségi érzés nélkül (Zsidó 10:19, Róma 5:1). 
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5 
MEGIZAZULTTÁ LETTÉL 

Mit jelent igaz embernek lenni? Azt jelenti, hogy azt mondják 

rólad: „Nem bűnös”. Isten szempontjából nem vagy többé bűnös. A 

Biblia ezt mondja: „Megigazulván azért hit által, békességünk van 

Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róma 5:1). Igazzá lettél 

nyilvánítva. 

Jézus szenvedte el a büntetést a te bűneid miatt, amikor 

meghalt a kereszten, bár Ő nem követett el semmilyen bűnt (1Péter 

2:22). Ezért Isten már nem rója fel neked a bűneidet. A Biblia ezt 

mondja: „Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette 

magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk 

bízta a békéltetésnek igéjét” (2 Kor 5:19). 
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6 
MEGSZENTELTETTÉL 

Képzeld el egy pillanatra, hogy beleestél egy gödörbe és csupa 

sár lettél. Jön valaki az úton és megment téged – azaz „kivesz téged a 

gödörből”. A következő dolog, amit tenned kell, hogy megtisztítsd 

magad. Más szavakkal „a gödröt veszed ki magadból”. Ez időbe és 

erőfeszítésbe kerül számodra.  

Az 1Korintus 6.11 ezt mondja: „…de megmosattattatok, de 

megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a 

mi Istenünk Szelleme által.” 

A megszentelődésnek két fázisa van: az első, hogy Isten 

kiemel téged a gödörből, ami azt jelenti, hogy újjászülettél és azonnal 

szentnek lettél nyilvánítva a Biblia szerint, azaz el lettél választva a 

világtól Isten számára. Most a te feladatod, hogy a gödröt kitedd 

magadból az által, hogy az elmédet alárendeled egy, az Isten Igéjén 

keresztül végbemenő megtisztító (megújulás) folyamatnak (Róma 

12:2). 

Az elméd megújulása egy szünet nélküli folyamat. Az elméd 

tanítva lett egy irányban, hogy láss a fizikai szemeddel, mielőtt hinnél. 

Most, az elméd megújítása által lehetővé teszed az elméd számára, 
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hogy Isten szerint lássa a dolgokat. Újratanítod az elmédet, hogy a 

dolgokat Isten szemszögéből lássa. Ekkor Isten szavait fogod szólni, 

Isten szerint való módon és azt az eredményt kapod, amit Ő ad az Ő 

Igéjéből. 
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7 
MEGSZABADULTÁL 

„Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a 

szentek örökségében való részvételre a világosságban; Aki 

megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő 

szerelmes Fiának országába” (Kol 1:12-13). 

Attól a pillanattól kezdve, hogy átadtad az életedet az Úr Jézus 

Krisztusnak Isten Királyságának tagjává váltál. Egyetlen, a pokolból 

kikelt démon sem tud kárt okozni neked. Szabad vagy minden olyan 

szövetségből, amibe tudatosan vagy tudatosság nélkül belementél. 

Szabad vagy minden szokástól, bűntől, betegségtől, nyavalyától, ami 

valaha megkötözöttségben tartott. Miért? Mert ki lettél szabadítva a 

sötétség hatalmából!  

A Biblia azt mondja, hogy Isten kiszabadított téged a sötétség uralma 

és kontrolálása alól és bevitt téged a Királyságába. Soha többé nem 

kell újra félned. Isten a te pásztorod és az Ő óvó tekintete mindig 

rajtad van (Zsoltárok 23:1). 

A Biblia ezt mondja: „Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal 

szabadok lesztek” (János 8:36). Isten megszabadított hogy a 

Királyságába kerülj. Most már itt vagy, ide tartozol. Már meg lettél 
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szabadítva a sötétség hatalmától. Vedd észre, hogy ez múlt időben 

van, már meg lettél szabadítva a sötétség hatalmából! 
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8 
ISTEN SZELLEME BENNED LAKIK 

Az új életed egy következő nagyszerű része, hogy Isten 

Szelleme eljött, hogy benned lakjon. Amikor Isten Szelleme eljön, 

hogy benned lakjon, akkor Ő megvilágosítja Isten igéjét a számodra, 

és megértést ad neked az igéről.  

Most már, amikor tanulmányozod a Bibliát egy új megértésed 

lesz a szellemedben az igéről, ami alkalmazhatóvá válik az életedben.  

Egy másik dolog, amit Isten Szelleme megtesz benned, hogy 

emlékeztet téged Isten igéjére (János 14:26). Ezen felül megadja 

neked az erőt arra, hogy Jézus Krisztus Evangéliumának hatékony 

tanúja legyél. „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő 

reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész 

Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig” (Apcsel 

1:8). 
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9 
MIT TEGYÉL, AMIKOR... 

ROSSZ GONDOLATOK JÖNNEK AZ ELMÉDBE 

Az, hogy újjászülettél nem jelenti azt, hogy nem vagy 

kísérthető. Azt jelenti, hogy nem kell engedned a kísértésnek. A Biblia 

arra tanít bennünket, hogy minden alkalommal, amikor teszt helyzetbe 

kerülünk, Isten mindig megnyitja a kimenekülés útját (1 Korintus 

10:13). Amikor rossz gondolatok próbálnak az elmédbe férkőzni: 

(1) EMLÉKEZZ, HOGY TE MÁR EGY ÚJ TEREMTÉS VAGY

Ezek a gondolatok külső erőként jönnek feléd, mint az ördögtől való 

kísértés egy formája. Ne kezd el ezeket a gondolatokat magadba 

engedni és dédelgetni, hiszen már új teremtés vagy. A Biblia azt 

mondja, hogy mi, újjászületett hívők Krisztus elméjével rendelkezünk 

(1 Korintus 2:16). Emlékezned kell, hogy kivé lettél – egy új teremtés 

vagy! Isten azt akarja, hogy mindig emlékezzünk arra, hogy mi már új 

teremtés vagyunk és hogy Ő már új életet adott nekünk. Ebben az új 

életben kell hinned! 



15 

(2) JÁRJ ENGEDELMESSÉGBEN!

Engedelmeskedj Istennek! Mondjuk, hogy egy rossz szokás 

gondolata jön az elmédbe. A nyomás annyira nagy rajtad, hogy valami 

rosszat tegyél, hogy már el is jutottál a rosszat cselekvés kezdeti 

lépéséhez. De ebben a pillanatban megemlékezel arról, hogy te már 

újjászülettél, új teremtés vagy és hirtelen erőd és bátorságod lesz az 

egészet lerázni magadról. Engedelmeskedj Istennek! Látod 

újjászületett hívőnek lenni nem azt jelenti, hogy rossz gondolatok nem 

is közelítenek hozzád, hanem azt jelenti, hogy nem engeded, hogy 

uralmuk alá vonjanak. Utasítsd vissza őket! Valaki helyesen mondta: 

„nem tudod megakadályozni, hogy egy madár a fejed körül repkedjen, 

de meg tudod akadályozni, hogy fészket rakjon a fejeden”. 

Lehet, hogy nem tudod megakadályozni, hogy ezek a 

gondolatok hozzád jöjjenek, mert azok egy külső erőből származnak, 

de azt meg tudod akadályozni, hogy beléd kerülve uralják a 

gondolataidat. Ne engedd, hogy ezek a rossz gondolatok leuraljanak, 

irányítsanak, játszanak veled! Meg tudod őket állítani azáltal, hogy 

helyettük a helyes dolgokon gondolkozol (Filippi 4:8). 

Tételezzük fel, hogy te egy amatőr színész vagy és egy nő 

szerepét kell eljátszanod egy darabban, holott férfi vagy. Beöltözöl női 

ruhába, kisminkelnek, és úgy beszélsz és cselekszel, mint egy nő. De 

nem fogod elfelejteni, hogy igazából te egy férfi vagy. Az előadás 
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végén lejössz a színpadról, visszamész az öltözőbe, felvesz a saját 

ruháidat és kisétálsz az utcára. Amikor hétfő reggel bemész a 

munkahelyedre, nem felejtkezel arról, hogy te valójában férfi vagy. 

Férfiként beszélsz, férfiként cselekszel. Nevetséges lenne, ha 

visszamennél a munkába és úgy beszélnél, cselekednél, mint egy nő, 

ahogy tetted a színdarabban egy előző este. 

Ugyanez vonatkozik most rád is. Nem a helyes módon viselkedtél 

mielőtt újjászülettél, de most már új életed van. Ezt az új életet kellene 

élned most. Olyan sokáig „játszottad a nő szerepét” az újjászületésed 

előtt, hogy időnként elfelejted, hogy ki is vagy valójában, és akként 

kezdesz el cselekedni. De akkor emlékezteted magad arra, hogy te 

valójában férfi vagy, és kiigazítod a cselekedeteidet. Helyre igazítod a 

gondolatidat és ezt mondod: „Óh, én nem vagyok nő, nem a színpadon 

vagyok; az igazi én kell, hogy legyek!” 

Ilyen módon tudod megváltoztatni a rossz szokásokat. Mondd 

ezt magadnak: „Én újjászülettem. Most már ez a valóságos 

természetem”. Mindegy, hogy mi ez a rossz szokás. Amikor 

emlékezni fogsz (és fogsz emlékezni), ÁLLÍTSD MEG! Mondd 

magadnak: „Újjászülettem! Most hagyd abba!” Ne engedd, hogy a 

bűn köre folytatódjon, és ne szégyelld azt mondani annak, akivel a 

bűnben benne voltál, hogy „Ne haragudj! Többé nem tudok ebben 

részt venni, mert újjászülettem.” Vesd le a rossz szokásokat oly 

módon, hogy jókkal helyettesíted őket! Tedd ezt szándékosan! Ismerd 
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fel az isteni jellemvonásokat Isten igéjéből és alakítsd ki magadban 

azokat gyakorlás által! 

(3) LEGYÉL AZ IGE CSELEKVŐJE

Isten azt akarja, hogy ne csak hallgatói, de a cselekvői legyünk 

az igének: „Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, 

megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének és nem 

megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben 

nézi az ő természet szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát és 

elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt” (Jakab 1:22-25). 

Az Ige cselekvőjévé válsz, amikor emlékezel az igére és az 

alapján cselekszel. És mindig fogsz rá emlékezni. Ez az egyik dolog, 

amit a Szent Szellem cselekszik bennünk. Jézus ezt mondta: „... és 

eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek” (János 

14:26). Hála Istennek, hogy a Szent Szellem már ott van benned, és Ő 

segíteni fog neked emlékezni az igére! Amikor eszedbe jut az Ige, 

cselekedj az alapján! Ne fáradozz azon, hogy valahogy emlékezz, a 

Szent Szellem fog emlékeztetni rá. De mindig késznek kell lenned 

arra, hogy engedelmeskedj Neki, amikor ezeket az igazságokat 

eszedbe juttatja. 

(4) EMLÉKEZZ, HOGY A BŰNNEK MÁR NINCS HATALMA FELETTED
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Egy dologra mindig emlékezz: rossz gondolatoknak nincs 

hatalma arra, hogy uralkodjanak feletted, hacsak meg nem engeded 

nekik.  

„Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik...” (Róma 6:14). A bűn nem tud 

uralmat venni rajtad. Nincs hatalma feletted, mert már nem a törvény 

alatt vagy, hanem a kegyelem alatt élsz. Ezt mondja a Biblia rólad. 

Isten kiszabadított téged a bűn és a sötétség hatalmából, és 

átvitt az Ő Királyságába: „Hálákat adván az Atyának, ki 

alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a 

világosságban; Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és 

általvitt az Ő szerelmes Fiának országába” (Kol 1:12-13). 

Ez az a hely, ahol te most vagy, mint újjászületett hívő, és ezért 

nem tud a sötétség ereje uralkodni rajtad. Azok a bűn világában 

vannak, te viszont Isten életének valóságában vagy, ami felette áll a 

bűnnek. Ezért nem tudnak uralkodni rajtad. 

A Kolossé 1:14 azt mondja: „Kiben van a mi váltságunk az Ő 

vére által, bűneinknek bocsánata”. Jézus Krisztusban van a 

megváltásunk. Ez a mi jelenlegi birtokunk (Efézus 2:5-6) Nem 

próbáljuk megszerezni, már a mienk. Tudatosan rögzítenünk kell Isten 

igéjének ezt a valóságát és örvendeznünk kell benne! 
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10 
MIT TEGYÉL, AMIKOR 

RÉGI BARÁTOK MEGPRÓBÁLNAK 

ELBÁTORTALANÍTANI? 

Most, hogy újjászülettél egy család tagjává váltál. Már nem 

tartozol a régi családodhoz. Ez nem azt jelenti, hogy a régi barátokat, 

ismerőseket teljesen el kell utasítanod. Azt jelenti, hogy világossággá 

kell válnod számukra. Ők továbbra is a sötétségben vannak, mert nincs 

ott Jézus Krisztus a szívükben. Emlékezz, hogy te lettél Isten 

világossága a számukra. Mond el nekik az örömhírt, az evangéliumot, 

hogy ők is követhessék Jézust. 

Mit is kell tenned, amikor megpróbálnak eltéríteni az útról, 

amire ráléptél? A Biblia elmondja, hogy az utolsó időkben lesznek 

csúfolódók, akik mindenféle rosszat tesznek, amit csak elgondolnak és 

kinevetik az igazságot (2Péter 3:3-4). 

A csúfolódók azok, akik megpróbálnak téged elbátortalanítani 

és visszahúzni a régi életbe. Akárhogy is, de vissza kell utasítanod, 

hogy mozdítani tudjanak téged. Ne engedd, hogy az ő hozzáállásuk a 

Krisztussal való közösséged útjába álljon! Utasítsd vissza, hogy 

„felemás igába” kerülj velük! Ne fogadd a tanácsaikat! Helyette állj 

meg szilárdan Istenben és az Ő Igéjében! 
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FELEMÁS IGA 

A mechanikus gazdálkodás korai napjaiban egy gazdálkodónak 

be kellett fognia két állatot, mondjuk két szamarat vagy két ökröt egy 

igába, hogy az ekét húzzák. A két állat együtt húzta az ekét, hogy 

felszántsák a földet. Mivel egy igába lettek fogva, mindkét állatnak 

azonos irányba kellett haladnia. Amerre az egyik ment, arra kellett 

mennie a másiknak. A gazda irányította őket, és nekik ugyanabba az 

irányba kellett menniük, amíg egy igában voltak. 

Ha mindkét állat szamár volt, akkor ezt „egyenrangú igának” 

hívták. De ha az egyik állat szamár volt, a másik egy ökör, akkor ezt 

„felemás igának” hívták (mert nem egy fajtából valók voltak). Ha 

bárkivel egy igába engedjük magunkat helyezni, akkor annak 

„egyenrangú igának” kell lennie. Ez azt jelenti, hogy egy keresztény 

egy kereszténnyel jár egy társaságban. Ha egy keresztény és egy nem 

keresztény kapcsolódik össze valamiben, akkor ezt „felemás igának” 

nevezzük. És isten ezt mondja: „Ne legyetek hitetlenekkel felemás 

igában!” (2Korintus 6:14-16). 

Láthatod tehát, ha te és egy nem hívő vagytok együtt 

összekapcsolódva egy társaságban, akkor te felemás igában élsz, és ez 

helytelen. Isten nem azt szánja neked, hogy felemás igában legyél, 
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hanem azt, hogy más keresztényekkel egyenrangú igában legyél, 

együtt cselekedve dolgokat. Egy nem hívő ember nem lehet a legjobb 

barátod, bármennyire is erkölcsös életet él. Amíg újjá nem születik 

nem szabad, hogy a legjobb barátod legyen. 

Ez Isten előtt lehetetlen és elfogadhatatlan, mert ez felemás 

iga. A te érték ítéleted egy személyről sohasem felcserélhető Isten 

érték ítéletével. 

Egyszer Isten elküldte Sámuelt Isai házába, hogy kenje fel az 

egyik fiát Izrael királyává (1Sámuel 16:1-13). Amikor Sámuel 

meglátta Isai elsőszülött fiát, Eliábot, Sámuel ezt mondta: „Bizonyára 

ő az Úr felkentje Őelőtte”, mert szép termetű, jó vágású fiú volt. De 

Isten ezt mondta a prófétának: „Ne kend fel őt, mert megvetettem őt” 

Azután ezt mondta: „Mert az ember azt nézi, ami a szemei előtt van, 

de az Úr a szívet”, azaz a belső embert nézi. Ez azt jelenti, hogy a mi 

értékítéletünk egy emberről leginkább a látható dolgok alapján 

történik – ahogy beszél, ahogy néz, ahogy jár. Ezek alapján lehet 

véleményt formálni egy személyről, de Isten a belső dolgokra néz. 

Egy újjá nem született embernek nincs meg az Isten előtt igaz 

szelleme. Az egyetlen módja annak, hogy valaki igaz legyen Isten 

előtt, az újjászületés. Csak ekkor éri el valaki azt a „szintet”, hogy a 

legjobb barátod legyen. Amíg újjá nem születik nem lehet a legjobb 

barátod, mert Isten sztenderdje szerint nem éri el ezt a „szintet”. Most, 

hogy újjászülettél a legfontosabb vágyadnak annak kellene lennie, 
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hogy örömöt okozz Istennek. Tehát nem használhatod a saját 

sztenderdjeidet. Ez nagyon fontos. 

Bízd a szívedet Istenre és Ő mindenen átvisz (1Korintus 

10:13). 
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11 
MIT TEGYÉL AKKOR, AMIKOR... 

ÜLDÖZTETÉS ÉS SZENVEDÉS JÖN? 

A Márk 4:1-9-ben Jézus elmondta nekünk a magvető 

példázatát. Az ember kiment és elvetette a magot, amelyek közül 

némely az útfélre esett, néhány a köves földbe hullott, néhány a 

tövisek közé, és néhány pedig a jó földbe esett. 

A 16. és 17. versben a Biblia ezt mondja: 

„És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik 

mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, De nincsen ő 

bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy 

háborúság támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak”.  

Azokról beszél, akik nem gyökereztek meg és ezért a 

szenvedést csak egy rövid ideig tűrik. Azt mondja, hogy bár az ilyen 

emberek lelkesen fogadják az Igét, de amikor üldöztetés vagy 

szenvedés támad az Ige miatt, akkor megbántódnak. Ez több emberrel 

is megtörtént. Amit Jézus itt mond az az hogy sok olyan ember van, 

akiben nincs ott az iránta való mély szeretet. Lelkesek Isten beszéde 

miatt, mert benne van az örök élet ígérete, a boldogság, az ima 

válaszok, de nincs bennük az Isten iránt való mély szeretet. Amikor 



24 

üldöztetés támad, hamar feladják. Ez szomorú! Amikor üldöztetés és 

szenvedés támad, amit tenned kell, hogy követed az igét: 

(1) LEGYEN BENNED AZ ISTEN IRÁNT VALÓ MÉLY

SZERETET 

Isten azt akarja, hogy mély, erős szeretettel szeresd Őt. A 

szeretet tud benned nőni vagy csökkenni. Minél többet gondolsz Rá, 

minél többet hallgatod a beszédét, vagy Vele közösségben imában, 

annál nagyobb lesz a szeretet benned Iránta, mert a szeretet a 

megismerés által növekszik. Minél jobban megismered istent annál 

jobban fogod Őt szeretni. Minél többet hallgatod az Ő igéjét, annál 

inkább felfedezed Őt és annál jobban szereted Őt. És így egyre többet 

tudsz befogadni Belőle. Amikor ott van benned ez az erős szeretet 

Isten iránt, az igéje meggyökereződik a szívedben. Ezért, amikor 

különböző helyzetekbe kerülsz, tudni fogod, hogy mi Isten véleménye 

a dologról, és azonnal ki tudod jelenteni Isten álláspontját. 

A Biblia azt mondja, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában 

(Példabeszédek 18:20-21) és hogy a szív bőségéből szól az ember 

szája (Máté 12:34-35,37). Amikor a szívedet megtöltöd Isten igéjével, 

akkor a körülményektől függetlenül Isten szerint fogod látni a 

dolgokat és ügy is fogsz beszélni. És amit beszélsz az meg is történik. 

(2) NE ADD FEL!
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Nem szabad feladnod, amikor problémák jönnek. Az, hogy 

újjászülettél nem azt jelenti, hogy többé nem lesznek problémáid. És 

azt sem jelenti, hogy próbák sem lesznek. Hanem azt jelenti, hogy a 

nehézségek idején, a problémák sűrűjén Isten keresztülvisz. Ahogy a 

Zsoltárok 23:5 mondja: „Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim 

előtt…”. Lehet, hogy közvetlenül az ellenség jelenlétében vagy, de 

nem tudnak legyőzni téged. Az üldöztetés nem tudja lerombolni az 

életedet. 

Isten nem akarja, hogy feladd! Erősen kell állnod! Mindegy, 

hogy mennyire nehéznek tűnnek a dolgok, sose add fel! Az Isten 

győzelemre vezet, ne bátortalanodj el! Maradj hűséges Hozzá, és Ő 

sohasem fog elhagyni vagy csalódást okozni. Az élet minden 

körülménye felett győzedelmeskedni fogsz, mert alávetve lesznek 

neked. Az Ézsaiás 43:2 azt mondja, hogy amikor vízen mész át, nem 

borít el téged, és amikor tűzön mész át, nem égsz meg. Amikor Jézust 

követed, szolgáld Őt teljes szívedből. Kövesd Őt függetlenül attól, 

hogy mik a kihívások. 

„De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi 

Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyámfiai erősen 

álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában 

mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” 

(1Kor 15:57-58). 
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„Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és 

az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1János 5:4). 

Látod, Isten nekünk adja a győzelmet a mi Urunk Jézus 

Krisztusban, tehát nem lehetünk vesztesek. Tanulmányozd az 1János 

5:4-t figyelmesen, a győzelemről beszél, ami legyőzi a világot, ami a 

mi hitünk. Élj hittel; egy győztes vagy nem egy vesztes. Győztesnek 

születtél, mert Istentől születtél. Isten leszármazottja vagy a 

Szellemétől születtél. 
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12 
A SZENT SZELLEM ÉS TE 

Újjá születettnek lenni azt jelenti, hogy Isten Szellemétől 

születtél (1Korintus 12:13, János 3:5-8). Amikor újjászületsz Isten 

Szelleme az életed szerves részévé válik. Ezért fontos tudnod, hogy ki 

Ő és hogy felismerd a munkáját. Értened kell, hogy mit hozott el 

neked, hogy élvezni tudd azt a bővölködő életet, ami Krisztusban a 

rendelkezésedre áll, és hogy elfogadd ezt az ajándékot (1Korintus 

12:8-10) és erőt (Lukács 24:49, Apcsel 1:4-8) amit Krisztusban kaptál. 

KICSODA A SZENT SZELLEM? 

A Biblia több részében találunk említést a Szent Szellemről: 

- Az Ószövetségben látjuk Őt, ahogy erőt és képességet ad a

természetfeletti cselekvésére (Bírák 14:6,19).

- Az Újszövetségben még nagyobb jelentőségét látjuk Jézus

születésében, szolgálatában és életében (Lukács 4:18).

- A Szent Szellemet látjuk az Apcsel 2:1-4-ben is, ahogy Jézus

tanítványainak életében működik.
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- Ő Isten. Ő egy Isteni Személy, a Szentháromság harmadik

Személye (János 14:16-17, János 15:26).

- Már a teremtés előtt létezett (1Mózes 1:2).

- Ő Isten erejének kifejezője. Más szavakkal Ő Isten azon része, Aki

elvégzetté teszi az Atya Isten minden kimondott szavát (1Mózes

1).

- Ő az erő, szeretet, józan gondolkodás Szelleme (2Timóteus 1:7).

- Ő a szabadság Szelleme (2Korintus 3:17).

- Ő a Fiúság Szelleme (Róma 8:15).

MI NEM A SZENT SZELLEM? 

Fontos tudnunk, hogy a Szent Szellem NEM egy erő, nem egy 

szél, olaj vagy galamb, bár az Igéből látjuk, hogy ezekkel a 

szimbólumokkal írták le Őt. Ő nem „nyelvek”, bár Ő adja a nyelveken 

szólást. Ő nem egy „erő”, hanem Ő hozza el számunkra Isten erejét. Ő 

nem az a Szellem, amelyik a félelem kötelékébe visz (Róma 8:15), 

hanem Ő szabadságba visz (2Korintus 3:17). 
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MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK A SZENT SZELLEMRE? 

A Szent Szellem adja az Istentől való erőt (Apcsel 1:8). Az 

„erő” szó a görög „dynamis” szóból lett fordítva, ami azt jelenti, 

hogy: „dinamikus képesség változás okozásra”. Amikor a Szent 

Szellem eljön, hogy bennünk lakjon, akkor egy képességet ad nekünk 

arra, hogy megváltoztassunk dolgokat a saját és mások életében. 

- Bátorságot ad az Evangélium hirdetésére (Máté 28:18-20, Márk

16:15-18).

- Ő vezet és irányít minket (János 16:13, Róma 8:14).

- Ő bátorít minket (János 14:18, Apcsel 9:31).

- Ő megtanít mindenre (János 14:26, 1Korintus 2:11-12).

- Ő velünk jár és a minden napi életünk része (János 14:16).

- Bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei

vagyunk és így örökösei az Ő gazdagságának Krisztus Jézusban

(Róma 8:16, Efézus 3:6).

- Lehetővé teszi, hogy Istent szeretetben megközelítsük (Róma 8:15,

2Korintus 3:17, 2Timóteus 1:7).
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KÖZÖSSÉGBEN LEHETSZ A SZENT SZELLEMMEL 

A János 14.17-ben Jézus ezt mondja: 

„Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, 

mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok 

lakik, és bennetek marad”. 

Annak érdekében, hogy közösségben lehess a Szent 

Szellemmel fontos felismerned a jelenlétét, és elismerd az életedben 

tett szolgálatát. Kell, hogy időt tölts a jelenlétében, élvezve a Vele 

való közösséget és megismerve Őt, mint barátodat. Ez a kapcsolat, 

közösség az ima, az Ige tanulmányozása és a Szent Szellemnek való 

engedelmesség által jön létre. 

Amikor újjászületsz, bemerítkezel Isten Szellemébe. Bemerítve 

lenni azt jelenti, hogy valamiben teljesen elmerülsz. Például foghatsz 

egy gumi labdát és lenyomhatod egy kád vízbe úgy, hogy teljesen 

elfedje a víz. Ez történik veled is, amikor újjászületsz – belemerülsz, 

ahogy a gumi labda a vízbe, a Szent Szellembe. De az egy dolog, hogy 

a labda egyszer elmerült a vízben, és egy másik dolog az, hogy a labda 

teljesen feltöltődik vízzel, miközben teljesen alámerül a vízbe. Ahhoz, 

hogy a labda feltöltődjön vízzel, kell egy mód, ahogyan a víz 

belemegy. Más szavakkal kell, hogy a labda olyan anyagból készüljön, 

amin a víz keresztül tud menni. Ugyanígy, amikor újjászületsz, be kell 

fogadnod a Szent Szellemet és be kell lenned töltve a Szent 

Szellemmel. 
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Mégegyszer, betöltve lenni a Szent Szelemmel az nem egy 

egyszeri esemény, ami egyszer történik meg az életedben. Sokkal 

inkább egy folyamatos, mindennapos megtapasztalás (Efézus 5:18). 

Ez összefüggésben van azzal, hogy tudatában vagy az Ő jelenlétének, 

és folyamatosan elismered a szolgálatát az életedben. Lehetsz 

folyamatosan betöltve a Szent Szelemmel, ahogy növekedsz a Vele 

való közösségben – az ima, dicsőítés, az Ige tanulmányozása által. Az 

által, hogy folyamatosan igazodsz az útmutatásához, irányításához. 

Ilyen módon leszel a Szent Szellem által vezetve. 

IDEGEN (MENNYEI) NYELVEKEN BESZÉLVE 

Ahogy korábban is említettem, a Szent Szellem megadja Isten 

gyermekeinek, hogy (más) nyelveken szóljanak. Az egyik jel, amiről 

az Úr azt mondta, hogy a Benne hívőket követni fogják, hogy új 

nyelveken szólalnak meg (Márk 16:17). 

Ez egy szellemi, természetfeletti képesség, ami által a hívő a 

szelleméből, direkt módon tud kommunikálni Istennel. Ez a képesség 

a Szent Szellem által lett beléd helyezve. 

A más nyelveken való szólást szokták úgy nevezni, hogy 

„Szellemben imádkozni”. Amikor nyelveken szólunk, akkor Istenhez 

szólunk közvetlenül (1Korintus 14:3), eközben a szellemünk épül és 

erősödik (Júdás 1:20), megfrissül és energiával teli lesz (Ézsaiás 

40:31). 
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Ha már egyszer betöltekeztél Szent Szellemmel tudsz 

nyelveken szólni bármikor, amikor úgy döntesz. Nem a Szent Szellem 

beszél rajtad keresztül, Ő a képességet adta meg, hogy szólhass. Tehát 

elkezdheted és nyelveken beszélhetsz az Úrral bármikor, amikor 

szeretnél. 

Ahogy egyre többször gyakorlod magad a nyelveken 

szólásban, úgy fogsz egyre folyékonyabban beszélni. Ugyanúgy, 

ahogy egy kisgyermek, aki még csak nemrég mondta ki az első 

néhány szótagot vagy szót. Minél többet gyakorolja a beszédet, annál 

folyékonyabban fog beszélni. Így van ez a nyelveken való szólással. 

Ez egy új nyelv, amit ugyan nem kell megtanulnod, de a gyakorlás 

teszi lehetővé, hogy egyre folyékonyabban beszélj. Ahogy egyre 

gyakrabban és többet imádkozol nyelveken elősegíti a szellemi 

fejlődésedet, elvezet más szellemi ajándékok kibontakozásához és a 

Szent Szellem megnyilvánulásaihoz. 



33 

13 
KELL GYÜLEKEZETBE JÁRNOD? 

A Máté 16.18-ban Jézus beszélt az Ő Egyházáról, ami az Ő 

Teste a földön, és azt mondta, hogy Ő fogja felépíteni, és hogy a pokol 

kapui sem fognak tudni ellenállni annak (1Kor 12:5-14). 

„Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek 

tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a 

Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté 

kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár 

szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test 

sem egy tag, hanem sok” (1Kor 12:12-14). 

Mi vagyunk a Test és Jézus Krisztus a Fej. Minden 

(újjászületett) keresztény tagja a Testnek és egymásnak (1Korintus 

12:27). És ahogy az emberi test egy tagja sem tud izoláltan működni, 

Krisztus Testének egyetlen tagja sem tud önmagában, egyedül 

hatékonyan működni. Ez azért van, mert Isten a Gyülekezet minden 

tagjának különböző ajándékokat és elhívást adott, hogy azokból az 

egész Egyház profitáljon (1Korintus 12:18-24; Efézus 4:11-12). 

Egy gyülekezetbe eljárni és részt venni z Isten akaratának való 

engedelmeség, ami lehetővé teszi mindannyiunk számára, hogy 

megáldjuk egymást és épüljünk Isten különböző ajándékai által – 
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csodák, gyógyulások, próféciák stb. Sokkal jobb megértést nyersz 

Isten igéjéből, ha azt valaki tanítja neked, amikor bizonyságokat 

hallasz, és csodáknak vagy tanúja. Amikor együtt imádkozol és 

dicséred az Urat a testvérekkel a gyülekezetben, az felszabadítja a 

Szent Szellem „közösségi” kenetét, hogy a közösség minden tagja felé 

szolgáljon speciális módokon (Zsidók 10:25, Apcsel 1:14, Zsoltárok 

133:1-2). 

Isten igéje szerint járni anélkül, hogy egy Szent Szellemmel 

töltött gyülekezetet látogatnál, egy erőn felüli feladat. Ugyanakkor, ha 

teljes mértékben részt veszel egy ilyen gyülekezet életében, egyre 

jobban meg fogod ismerni a gyülekezetet és a tagjait. A szellemedet (a 

belső emberedet) tudod a teljes érettségig építeni. Mindez az Ige 

szerinti járásodat könnyebbé teszi és az életed gyümölcsözőbb lesz. 

Keresztényként kell, hogy azonosulj egy helyi gyülekezettel, 

amit az OTTHONODNAK hívsz és teljesen részt veszel a 

tevékenységeiben. Máskülönben elzárod magad Isten áldásainak egy 

jó részétől és az Ő igéjén kívül fogsz járni. 

Most már újjászülettél. Járj annak tudatában, hogy ki vagy te 

Krisztusban, és ne hagyd el a szentek összegyülekezését (Zsidók 

10.25) – járj gyülekezetbe! 
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FELNÖVEKEDVE 

A Biblia így figyelmeztet: „Igyekezzél, hogy Isten előtt 

becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki 

helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Timóteus 2:15).  

Javaslom, hogy olvass különböző, a gyülekezet pásztora által 

javasolt könyveket a szellemi fejlődésed érdekében. Ezek a könyvek 

olyan tanításokat és kijelentéseket tartalmaznak, amelyek 

megmutatják, hogy hogyan tudsz gyümölcsözni és eredményes lenni 

az életed minden területén, és hitet fognak felfakasztani a szívedben, 

hogy olyanná is válj. 
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További információért a szolgálattal és Chris Oyakhilome Pásztor kiadványaival 

kapcsolatban kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot: 

MAGYARORSZÁG: 

Újszövetség Gyülekezet 

3531 Miskolc, Nagyváthy u. 6 

Tel: 0670 600 5577

 Weboldal: ujszovetseg.hu 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: 

Christ Embassy Int’l Office 

363 Springfield Road. Chelmsford 

Essex, CM2 6AW. Tel: +44 8451240440 

DÉL AFRIKA: 

303 Pretoria Avenue, Cnr. Harley and Bram 

Fischer, Randburg, Gauteng, South Africa. 

Tel: +27 11 3262467 

NIGÉRIA: 

P.O. Box 13563, Ikeja, Lagos, Nigeria 

Tel: +234 8025367556/7 

e-mail: cec@christembassy.org

website: www. christembassy.org



ÜDVÖSSÉG IMÁJA�

B
ízunk abban, hogy áldást nyertél a napi tanítások által. 

Kérünk Téged, hogy fogadd el az életed Urának Jézus 

Krisztust és mondd el a következő imát: 

"Ó, Istenem, teljes szívemből hiszek Jézus 
Krisztusban, az élő Isten fiában. Hiszem, hogy meghalt 
értem, és Isten feltámasztotta a halálból. Hiszem, hogy 

Jézus ma is él. Megvallom a számmal, hogy a mai 
naptól kezdve Jézus Krisztus az életem Ura. Őáltala 

és az Ö neve által örök életem van, újjászülettem. 
Köszönöm Uram, hogy megváltottad a lelkemet! 

Mostantól Isten gyermeke vagyok. Halleluja!" 

Gratulálunk! Most már Isten gyermeke vagy. 

További információért, hogyan tudsz növekedni 

keresztényként, vedd fel a kapcsolatot az alábbiakban 

felsorolt elérhetőségek egyikével: 

MAGYARORSZÁG: 

ÚJSZÖVETSÉG GYÜLEKEZET 

MISKOLC 

3536 Miskolc, Nagyváthy u. 6 

Telefon: +3670 600 5577

www.ujszovetseg.hu 
www.facebook.com/ujszovetseggyulekezet 

ÚJSZÖVETSÉG GYÜLEKEZET 
SZOMBATHELY 

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14 

Telefon: +3620 419 8220 

http://www.gyulekezel-szombathely.hu/hu/ 
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