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ALAPTANÍTÁSOK 
Gyógyulás 5 - Jézus megváltása a törvény átkától 

 
A Galata 3:13 vers alapján fogunk ma tanítani, ahol azt tudod meg, hogy Jézus Krisztus 

megváltott minket a törvény átka alól. 
 
Galata 3:13-14: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén 

érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 14. Hogy az Ábrahám 
áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit 
által. 

 
A megváltást tehát Jézus Krisztuson keresztül azért kaptuk, hogy Ábrahám áldása a 

pogányokra szállhasson.  
Ma két dolgot szeretnénk világosan elmagyarázni. Az egyik az, hogy mit jelent maga az 

átok, vagyis, hogy mi alól váltott meg minket Jézus Krisztus.  
 
Galata 3:29: Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és 

örökösök az ígéret szerint. 
 
Ábrahámnak nem a fizikai értelemben vett utódai vagyunk, hanem szellemi értelemben 

vett utódok.  
Amikor Ádám bőnbe esett, akkor jött a földre a sötétség, a halál, a győlölet, a gyilkolás, és 

Isten kívül rekedt ezen a világon. Ezért Istennek egy szövetséget kellett kötnie egy emberrel. 
Ezt a szövetséget pedig Isten Ábrahámmal kötötte meg. Ezen a szövetségen keresztül kapta 
meg Isten a jogot arra, hogy a Fiát küldhesse erre a földre, hogy megváltást adjon az emberek 
számára.  

Ez a szövetség, amit Isten tett Ábrahámmal, 450 évvel azelıtt történt, mint ahogy a 
törvény adatott Mózesnek.  

Ezt egy pár verssel lejjebb olvashatjátok.  
 
Galata 3:7: Értsétek meg tehát, hogy akik hitbıl vannak, azok az Ábrahám fiai. 
Efézus 2:8-9: Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által; és ez nem tıletek van: 

Isten ajándéka ez; 9. Nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék. 
 
Tehát nem fizikai értelemben vagyunk utódok - Ábrahám utódai -, hanem szellemi 

értelemben.  
Ahogy olvastuk: Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól.  
Nézzük meg, mit jelent ez, hogy a törvény átka alatt lenni. Nyilván semmi jót nem fog 

adni a számotokra ez a megváltás, ha nem tudtok róla, hogy mi alól kaptatok megváltás.  
A törvény két dolgot jelenthet: vagy a Tízparancsolatot, vagy Mózes elsı öt könyvét.  
Mózes elsı 5 könyvében találhatjuk meg a Parancsolatokat. Mivel a Tízparancsolatban 

nem találhatsz utalást az átokról, hogy mit jelent az átok, ezért el fogunk menni a Mózes 
könyveibe. 

Az átok három alapon nyugszik: magában foglalja a szellemi halált, a szegénységet és a 
betegségeket.  

Ma a betegségekrıl fogunk beszélni.  
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Róma 5:12: Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bőn és a bőn 
által a halál, és ekképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek 
vétkeztek az egy által. 

 
Természetesen itt a Biblia a szellemi halálról beszél.  
 
Róma 5:13-14: Mert a törvényig volt bőn a világon; a bőn azonban nem számíttatik 

be, ha nincs törvény. 14. A halál azonban Ádámtól Mózesig azokon is uralkodott, akik 
nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az Eljövendınek elıképe. 

 
Látjátok, hogy nem a fizikai halálról beszél itt a Biblia.  
Ahogy mondja, hogy: „a halál uralkodott Ádámtól Mózesig.” De még a mai napig is az 

emberek fizikai értelemben meghalnak.  
Amirıl itt a Biblia tanít, az a szellemi halál, ami nem mást jelent, mint az elkülönültséget 

Istentıl. Isten ezért törvényeket állított fel, hogyha ezeket a törvényeket valaki megtartotta, 
akkor a törvény átka nem esett rá, mentesült az átok alól.  

Ha megtartotta a törvényeket, akkor például a szegénység nem uralkodott felette, a 
betegségek nem uralkodtak felette.  

A törvény része volt az, hogy évente egyszer a fıpap úgynevezett áldozatot mutatott be az 
emberek bőneiért, és egy kos fejére tette a kezét, arra olvasta rá az emberek bőneit, utána a 
kost elengedték a szabadba.  

A következıt mondja itt az Ige: ha valaki megtartotta a törvényt, akkor nem az átok esett 
rajta, hanem Isten áldása szállt rá. Ha viszont megtörte, megszegte a törvényt, akkor a levita 
papokhoz kellett elmennie, akiknek a szolgálata folytán megkapta a bőneinek az elfedezését.  

Az egész nép számára egyszer egy évben elvégezték ezt a bőn elfedezésének a szolgálatát.  
Utána jött Jézus. Az İ áldozata viszont egyszer és mindenkorra végeztetett el, több 

áldozatra nincs szükség. Ez által a bőnöket is elmozdította.  
Most viszont meg fogjuk nézni, hogy mit jelent az, hogy a törvény átka alatt lenni.  
Ezért a Mózes 5. könyvére fogunk menni, a 28. fejezetben olvashatsz arról, hogy mit jelent 

a törvény átka.  
A következı Igék fogják megmutatni, hogy mit jelentett az átok:  
 
5Mózes 28:15-22: Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezın. 17. Átkozott lesz a 

te kosarad és a te sütıteknıd. 18. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te 
földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. 19. Átkozott 
leszel bejöttödben, és átkozott leszel kimentedben. 20. Bocsát az Úr tereád átkot, 
bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetsz és 
mígnem gyorsasággal elveszel a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, amelyekkel 
elhagytál engem. 21. Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a 
földr ıl, amelyre bemész, hogy bírjad azt. 22. Megver téged az Úr szárazbetegséggel, 
hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, aszállyal, szárazsággal és ragyával; és 
üldöznek téged, mígnem elveszel.  

5Mózes 28:27-29: Megver téged az Isten Egyiptomnak fekélyével, és süllyel, varral és 
viszketegséggel, melyekbıl ki nem gyógyíttathatsz. 28.Megver téged az Úr tébolyodással, 
vaksággal és elmezavarodással; 29. És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a 
sötétségben; és szerencsétlen leszel a te útjaidban, sıt elnyomott és kifosztott leszel 
minden idıben, és nem lesz, aki megszabadítson. 

5Mózes 28:35: Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és combjaidon, 
amelyekbıl ki nem gyógyíttathatsz, talpadtól fogva a koponyádig. 
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Az 58.verstıl pedig megtudhatod, hogy ez, ami itt le van írva - ez tartatott Isten szemében 
a törvénynek. 

 
5Mózes 28:58-61: Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden Igéjét, 

amelyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsıséges és rettenetes nevet, az 
Úrét, a te Istenedét: 59. Csodálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak 
csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. 60. És 
reád fordítja Egyiptomnak minden nyavalyáját, amelyektıl irtóztál, és hozzád ragadnak 
azok. 61. Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e 
törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz. 

 
Most már tudjuk tehát, hogy mit jelent az átok.  
A magyar fordítás szerint úgy tőnik a számodra, mintha az Úr lenne a szerzıje a te 

betegségeidnek.  
De dr. Jung referenciakönyvében - amelyet ı személy szerint is használ, és nagyon sokan 

használják ezt - visszamegy az eredeti héber szöveghez. Mert az Ótestamentum héber 
nyelven, az Újtestamentum görög nyelven íródott. Az eredeti héber nyelven ezek ún. aktív 
igék. Sajnos az angol és a magyar nyelvben ezek úgynevezett okozati igeidıben lettek 
lefordítva.  

Sajnos nekünk nincs olyan igeidınk, amiben ezt le lehetne fordítani.  
Úgynevezett „lehetséges” igeidıben kellett volna lefordítani ezeket az Igéket.  
Tehát az eredeti héber nyelven nem az írattatik, hogy Isten mondja, hogy én betegséget 

teszek rád, hanem a következı módon van írva: lehetıvé teszem, hogy a betegségek reád 
szálljanak.  

Mint ahogy már sokszor megemlítettem nektek, hogy Istennél a mennyországban 
nincsenek betegségek.  

Megnézünk további Igéket. 
 
Ézsaiás 45:7: Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet 

szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem! 
 
Az Úr valóban teremti a gonoszt? Nem! Ahogy a Biblia tanítja, Luciferben, egy 

angyalban „találtatott” a gonoszság. Az Isten csak lehetıvé teszi. 
 
Ámos 3:6: Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajon lehet-é baj 

a városban, amit nem az Úr szerezne? 
 
Az Isten valóban teremti a gonoszt? Ha valóban teremtené a gonoszt, akkor nem lenne 

joga afölött, hogy megítélje a gonoszt. Az igazság az, hogy lehetıvé teszi számára, hogy 
létezzen. 

 
1Sámuel 16:14: És az Úrnak Szelleme eltávozék Saultól, és az Úr megengedte, hogy 

egy gonosz szellem kezdje gyötörni ıt. 
 
De ha ez a gonosz szellem valóban az Úrtól jött volna Saulra, akkor nekünk sem lenne 

jogunk az Úr Nevében ellenállni a gonosszal szemben.  
Az Isten csak lehetıvé teszi a gonosz szellemek érkezését, amelyek az ördögtıl érkeznek.  
Mert a bőn azt eredményezi, hogy a baráti kapcsolatod, köteléked megszakad Istennel. De 

Isten nem közvetlenül küldi rád a gonoszt, hanem egyszerően lehetıvé teszi.  
Ez történt Izrael népével is: amikor bőnbe estek, utána jöttek rájuk a járványok.  
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Nagyon fontos, hogy ezt megértsétek, amikor ezeket az Igéket halljátok, vagy olvassátok, 
hogy Istennek nem a közvetlen akarata, hogy ezek a betegségek és átkok reátok szálljanak, 
hanem egyszerően lehetıvé teszi! 

Isten mindenki számára, aki ma itt van, egyaránt lehetıvé teszi, hogyha kívánja, miután 
elmegy errıl az alkalomról, elmehet egy benzinkúthoz, és kirabolhatja. De nem 
megparancsolta neked, hogy ezt tedd, İ csak lehetıvé teszi, mert szabad akaratot hagyott a 
számodra.  

Dr. Jungnak is ez a véleménye, hogy ezek az igeidık nagyon helytelenül lettek lefordítva, 
mert az okozati igeidıt használták ahelyett, hogy csak a megengedı igeidıt használták volna.  

Nagyon jó hasonlat, ami által meg fogod ezt érteni: ha van egy kis gyereked, és az 
körülötted sürgölıdik, amíg te fızöl. Egy nagy forró lábosnyi ételt helyezel az asztalra, a 
kisgyerek pedig föl akar érni, és meg akarja fogni. Amíg kimész a szobából, hogy a másik 
szobában van dolgod, egyszerően hallod, hogy elkezd sírni. Bemész, megnézed és látod, hogy 
a kis keze teljesen összeégett.  

Egészen biztos, hogy az a kisgyerek valamit megtanult. Megtanulta, hogy mit jelent az, 
hogy valami forró. De ez nem az az út, ahogy te akartad, hogy ı megtanulja, mi az a forró. 
Egyszerően csak nem tudtál mást tenni. Lehetıvé tetted, hogy megtörténjen.  

Miért kellett ilyen módon megtanulnia? Te nem tehetsz már róla, te mindent 
megpróbáltál. Elmagyaráztad neki, hogy az forró és ne nyúljon hozzá. Mégis, amíg nem 
voltál ott, megtörtént.  

Az Isten az embernek saját szabad akaratot adott, és miután az ember, ha rosszat 
cselekszik, ha helytelenül cselekszik, akkor arra azután automatikusan jönne a büntetés.  

A Biblia azt tanítja, hogy mindannyian bőnösök vagyunk, és mindannyian szőkében 
vagyunk Isten kegyelmének, és mindannyiunk bőne Jézus Krisztusra helyeztetett. A büntetés 
a mi bőneinkért szintén Jézus Krisztusra helyeztetett, és nem ránk, és az ítélet ahelyett, hogy a 
miénk lenne - mert minket kellene megítélni a bőneinkért -, Jézus Krisztus kapta az ítéletet.  

Ugyanez a helyzet a betegségekkel is.  
Ugyanabban az Igeversben említi a Biblia, hogy Jézus Krisztus elvitte a bőneinket, 

elhordozta a saját testén a fájdalmainkat, a gyengeségeinket, a betegségeinket.  
A mai nap mi egy új szövetség alá tartozunk, egy jobb szövetség alá, és nekünk nem kell 

megtartanunk a törvényt.  Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól. Megváltott 
minket a törvénytıl, és ez által az áldást kaptuk meg mindannyian.  

Ezt mondja a Biblia: „Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól.”  A 14. vers 
pedig azt mondja, hogy: „Ábrahám áldása a miénk lehessen Jézus Krisztusban.”   

Jézus Krisztusban! Nem az ítélet, hanem az áldás. Nem az átok! Nem tartozunk továbbá 
ez alá a törvényrendszer alá, amit felolvastunk. Nem tartozunk alá! 

Az 5 Mózes 28-ban 11 betegség volt név szerint megemlítve.  
 
5 Mózes 28:61: Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek 

megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz. 
 
Tehát nem az aktív értelemben teszi rád az Úr, hanem lehetıvé teszi, hogy ez 

megtörténjen veled. 
 „Azok a betegségek, amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében.”  
Tehát ez a törvény könyve. Ez a törvény.  
Ez az az átok, amirıl beszél a Biblia. Nem kell tehát azon csodálkozni, gondolkodni, hogy 

vajon mi lehet az átok, mert le van írva. Vagyis tudjuk azt, hogy mi az, ami alól Jézus 
Krisztus megváltott minket - és ez az összes betegségre vonatkozik. 

Amikor megkérdezel egy keresztényt - egy átlag keresztényt vegyünk -: mi alól váltott 
meg téged Jézus Krisztus? Tudjátok, mit válaszolnak legtöbben? A bőn alól.  
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Nem ezt tanítja a Biblia! Ez csak egy nagyon kis része! A Biblia teljesen világosan írja, 
hogy Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól.  

Ha Jézus Krisztus ezt megtette az én számomra, akkor én ebben szeretnék élni.  
Ez csak az Ószövetségben igaz, hogy amikor a törvényt megszegted, akkor a büntetés, 

ami itt a törvényben le van írva, az rád szállt.  
Ennek egyik fajtája a szellemi halál volt, ami nem mást jelent, mint az Istentıl való 

szellemi elkülönültségedet.  
Három fajta halál van: a fizikai halálunk, a szellemi halálunk, és végsı halál, a második 

halál. 
A 2. komponense az átoknak a szegénység és a 3. a betegség, és errıl szól a törvény. Ha 

tehát a törvényt megszeged – ez volt az Ószövetségben-, akkor Isten lehetıvé teszi, hogy ezek 
az átkok reád szálljanak.  

Nem gondolom, hogy bármi ennél világosabb lehet, mint ami itt le van írva. A betegség 
maga egy átok.  

Én nem fogadom el bárki más véleményét, mert nem érdekel, hogy mit mondanak errıl az 
emberek. Ha Isten azt mondja a Bibliában, hogy a betegség az egy átok, akkor a betegség az 
egy átok, mert a Biblia az Igaz. Sehol a Bibliában nem találod azt, hogy Isten a betegséget egy 
áldásnak nevezné.  

Most meg fogjuk nézni, hogy mit jelent Isten szemében az áldás.  
Elolvastuk a Bibliában, hogy Ábrahám áldása a pogányokra szállhasson Jézus 

Krisztusban. Ezért most megnézzük, hogy mit jelent az áldás, mert szeretnénk megtudni azt, 
hogy mi az, amit Jézus Krisztuson keresztül megkaptunk Istentıl, mint áldást. Istentıl 
származó áldás.  

Nézzük meg tehát most, mit jelent az áldás, Istentıl származó áldás! 
 
5 Mózes 28:1-14: Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek 

szavára, és megtartod és teljesíted minden İ parancsolatát, amelyeket én parancsolok 
ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; 
2. És reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a 
te Istenednek szavára. 3. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezıben. 4. Áldott 
lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse és a te barmodnak gyümölcse, 
a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. 5. Áldott lesz a te kosarad és a te 
sütıteknıd. 6. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. 7. Az Úr 
megszalasztja elıtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jönnek ki reád, és 
hét úton futnak elıled. 8. Áldást parancsol melléd az Úr a te csőreidben és mindenben, 
amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád 
néked. 9. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha 
megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az İ útjain jársz. 10. És megérti 
majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevérıl neveztetel, és félnek tıled. 11. És 
bıvölködıvé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te 
barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felıl 
megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. 12. Megnyitja néked az Úr az İ 
drága kincsesházát, az eget, hogy esıt adjon a te földednek alkalmas idıben, és megáldja 
kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. 
13. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem 
alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én 
parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; 14. És ha el nem térsz 
egyetlen Igétıl sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen 
istenek után, hogy azokat tiszteljétek. 
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Azt mondja itt tehát az Ige: ha az én parancsolataimban jársz - azt mondja az Úr - akkor 
ezek az áldások fognak reád szállni, és mindenben kisegítelek. És mindeneknél elıbbre 
valónak helyezlek - mondja az Úr. Hosszú életet adok neked, megsokasítom az életed napjait, 
és egészségben élsz.  

Isten az egészséget és a gyógyulást áldásnak hívja. Isten a betegségeket viszont a 
Bibliában átoknak nevezi.  

Azt is tudjátok, hogy van olyan nézet, hogy az átok a gyermekekre is száll.  
Most, miután megnéztük, hogy mit jelent az átok, és mit jelent az áldás Mózes 5. könyve 

alapján, most megnézzük, hogy mit ír a Galata levélben a Biblia, mit tett értünk Jézus 
Krisztus: 

 
Galata 3:13-14: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén 

érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: 14. Hogy az Ábrahám 
áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit 
által. 

 
Amikor a Bibliaiskolába jártam, volt egy nagyon híres bibliaprofesszor tanárom, és ı a 

legfontosabb fejezetét a Bibliának a Galata 4. részében gondolta.  
 
Galata 3:29: Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és 

örökösök az ígéret szerint. 
Galata 4:1-7: Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem 

különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek; 2. Hanem gyámok és gondviselık alatt 
van az atyjától rendelt ideig. 3. Azonképpen mi is,mikor kiskorúak voltunk, a világ 
elemei alá voltunk vettetve szolgaként: 4.Mikor pedig eljött az idınek teljessége, 
kibocsátotta Isten az İ Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, 5. Hogy a törvény 
alatt levıket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot. 6. Minthogy pedig fiak vagytok, 
Isten kibocsátotta az İ Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya! 7. 
Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. 

 
Sajnos sok magyar fordításban a ’szellem’ és a ’lélek’ szóra ugyanaz a ’lélek’ szó szerepel 

végig a Bibliában. De amikor tanítunk a Biblia alapján, akkor nagyon fontos, hogy 
megkülönböztessük, hogy melyik helyen mi szerepel eredetileg.  

Az eredeti szerint szellem szó van itt. 
Nagyon-nagyon nehéz ezt megérteni a keresztények számára. Szellemi lények vagyunk, 

van lelkünk és fizikai testben élünk.  
Amikor megtérsz Jézus Krisztushoz, Isten újrateremti a szellemedet, az İ örök életét és 

szeretetét ülteti a szellemedbe - ahogy a 2Krintus 5:17-ben olvashatod. Az újjászületésed 
alkalmával Isten a te szellemedbe helyezi az İ Szellemét, az İ szeretetét, és az İ örök életét. 
Újra teremti a szellemedet.  

Ezzel kapcsolatban nagyon fontos Igét találtok az alábbi helyen: 
 
János 5:26: Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, 

hogy élete legyen önmagában. 
 
Ezt a fajta életet kapjátok meg a szellemetekbe. Azt mondja itt a tanítás, hogy Isten az İ 

életét adta Jézus Krisztusnak. Az eredeti görögben ez a fajta élet, amirıl itt ebben a versben 
olvasunk, a ’Dzoé’ szó.  

Az eredeti görög nyelvben négy szó van az életre. Ami itt szerepel, ez az Isteni-fajta élet. 
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János 5:24: Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz 
annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem 
általment a halálból az életre. 

 
Itt is a szellemi halálról van szó.  
Ezt mondja Isten Ádámnak: „bizony mondom neked, hogy amikor azon a napon eszel 

annak a fának a gyümölcsébıl, bizony meghalsz.”  
Ádám evett ugyan a gyümölcsbıl, de nem halt meg, csak közel 1000 évre rá.  
Nem fizikai halált értett ez alatt Isten, hanem a szellemi halált tanítja itt Isten Ádámnak, és 

a szellemi halál által jön be az éltünkbe a fizikai halál.  
 
1Thess. 5:23: Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestıl, és a ti 

egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül ıriztessék meg a mi Urunk 
Jézus Krisztus eljövetelére. 

 
Itt is a ’szellem’ szó szerepelt – helyesen - a szellem-fogalomban.  
A Zsidó 4:12-ben szintén helyesen találod meg a fordítást.  
A görög eredetiben a szellem, a lélek és a test hármasságáról tanít itt az Ige, és az angol 

nyelvben ez helyesen van lefordítva. Sajnos sok magyar Biblia ezt nem adja vissza, csak 
bizonyos fordítások.  

De nagyon fontos, hogy ezt a hármasságot megértsétek! 
Szeretném, ha ezt egyszer és mindenkorra most megértenénk, ezért elmagyarázom most 

részletesen. 
Amirıl most beszélni fogok, az egy olyan pont, amit nagyon nehezen értenek meg itt 

Magyarországon a keresztények.  
A következı tanítás pontosan errıl fog szólni, a szellemi halálról fogok tanítani. Talán 

majd valaki megérti, és a megértés majd tovagyőrőzik. 
Péter és Pál apostolok arról tanítottak mind a ketten, hogyha ık a testükbıl kívül vannak, 

akkor vannak otthon Jézus Krisztussal. Pál még azt is mondta, hogy nyereség nékem 
meghalnom. 

Most ezeken az Igéken végig fogunk menni, hogy megértsétek, hogy a fizikai testetek az 
nem a ti saját valótok. 

A 2Korintus 5-ben Pál apostol arról tanít, hogyha ı a testében él, akkor távol van az Úrtól, 
de ha testét elhagyja, akkor van közel az Úrhoz, akkor van otthon az Úrnál. Azt tanítja, hogy: 
ha én a testemben lakozom, akkor távol vagyok az Úrtól. De ha fönt vagyok az Úrnál, akkor 
kívül vagyok a testembıl, akkor elhagytam a testemet.  
İ a testét az ı lakóházának nevezte. Péter a testét, amiben ı lakik, a lakósátrának nevezte. 
 
2Korintus 5:6: Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy amíg e testben 

lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól. 
 
Mit jelent az, hogy: „tudjuk mi”? A szellemi, belsı emberünkrıl tanít itt Pál.  
 
2Korintus 5:7-8: Mert hitben járunk, nem látásban; 8. Bizodalmunk pedig van, azért 

inkább szeretnénk kiköltözni e testbıl, és elköltözni az Úrhoz. 
 
Tehát ha kiköltözöl a testedbıl - vagyis nem a testedben vagy már, vagyis a szellemed 

nem ott lakik -, akkor fönt vagy az Úrnál. Mert az angyalok jönnek, és amikor a testedet 
elhagytad, akkor felvisznek az angyalok az Úrhoz.  
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A lelked pedig hármas összetételő: a gondolataid, az érzelmeid és az akaratod - ez együtt a 
lelked. Ezt nagyon fontos megérteni!  

Az igazság az, ha az Igét megérted, békességet kapsz a szívedbe, kegyelmet kapsz. Ez 
pedig pont ellentettje a félelmeknek, amiben élünk minden nap. Félelmekben élünk – és az a 
nagyon szomorú helyzet, hogy pont itt Magyarországon találkozom azokkal a 
keresztényekkel, akik félelemben élnek. Tele vannak félelemmel, aggodalommal, 
szorongással. 

 
Filippi 1:21: Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. 
 
Tehát látjátok, azt írja, hogy: meghalni, az számomra nyereség.  
Itt természetesen a fizikai halálról beszél. De amikor általában a Bibliában a halál szót 

olvasod, akkor nem a fizikai halálról beszélnek, a szellemi halálról tanít akkor a Biblia. 
Azokról, akik az átok alatt vannak, azoknak a szellemi haláláról.  

Épp most olvastuk a 2Korintus 5-ben: „mindaz, aki Krisztusban van, az új teremtmény.” 
 
Filippi 1:22-24: De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy 

melyiket válasszam, meg sem mondhatom. 23.Mert szorongattatom e kettı között, 
kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; 24. De e testben 
megmaradnom szükségesebb tiérettetek. 

 
Figyeltétek, hogy itt Pál arról beszél, hogy: én. Én a testben élek.  
Itt ki ez az én? A belsı embere, a szellemi embere, az ı szelleme.  
Visszamegyünk a 2. Korinthusi levélre.  
Mi keresztények egy új szövetség alá tartozunk, egy jobb szövetség alá. Az Ószövetség a 

szellemileg halott emberek számára íródott.  
Tudjátok-e azt, hogy az Újszövetség elsı négy könyvében, amikor az Igék megszületnek, 

nem tudnak még az apostolok arról, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadott, és miértünk 
támadott föl? 

János evangélium 20. fejezetében, mikor Jézus Máriával beszél, még akkor sem értik, 
hogy mi történt Jézus Krisztussal, miért támadt föl. Nem értik, hogy miértünk tette.  

Az Apostolok Cselekedeteitıl fölfelé íródott könyvek az Újszövetségben azok a könyvek, 
amik a gyülekezet számára, vagyis a mi számunkra íródtak. Nem tartozunk törvény alá, mert a 
szellemünkben lettünk újra teremtve. 

 
2Korintus 5:17-18: Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek 

elmúltak, ímé, újjá lett minden. 18. Mindez pedig az Istentıl van, aki minket 
megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés 
szolgálatát. 

 
Értsétek meg, hogy csak a szellemünk teremtıdik újra. Még mindig ugyanaz a testünk, az 

elménk, a gondolataink, a gondolatrendszerünk. Az elménk, a gondolkodásunk szükséges, 
hogy megújuljon az Isten Igéje alapján. A szellemünknek pedig föl kell növekednie utána, 
pontosan úgy, mint ahogy a kicsi csecsemı mikor megszületik, fizikailag felnövekszik.  

Isten akarja, hogy itt megtudjatok valamit.  
Figyeljétek meg ezt az Igét: 
 
2Korintus 5:19: Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a 

világot, nem tulajdonítván nékik az ı bőneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét. 
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Tehát látjátok, hogy az Evangélium, az Ige, az örömhír. Isten nem tulajdonítja be továbbá 
a világnak az ı bőneit.  

Azok a prédikátorok, akik a bőnökrıl prédikálnak, hogy: bőnös vagy, és hogy: bőneid 
vannak - ezek az egésznek a lényegét eltévesztették. Igazából nem értik meg, mi az, amit 
Jézus Krisztus megtett értünk. A szellemünk újra teremtıdött. Új teremtményekké váltunk 
Jézus Krisztusban. 

 
2Korintus 5:21: Mert azt, aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten 

igazságává tétessünk İbenne. 
 
Nehogy azt higgyétek, hogy én egy tökéletes ember vagyok, nem is mondom magamról, 

hogy tökéletes lennék. Én tökéletes vagyok Isten szemében azért, amit Jézus Krisztus megtett 
értem, és mindnyájatokért.  

Az Isten elıtt való megigazulásunk, igazságunk az nem olyan, amiben növekedni tudunk. 
Tökéletes vagy Isten elıtt azért, amit Jézus Krisztus tett érted, és semmi másért - és ebben a 
tökéletességben nem tudsz növekedni.  

Az ember azért követ el bőnt, mert az egész természete, az eredete a rossz oldalról való, 
ezért a szelleme újra kell, hogy teremtıdjön. Isten újra kell, hogy teremtse a szellemét. Mert 
addig a természete az ördögtıl való, az ördög az atyja, az ördög az eredete a szellemének.  

Errıl is fogunk majd tanítani, de a lényeg most csak annyi, hogy értsétek meg, hogy 
Istennek ki kell cserélnie a természetünket! A szellemünket cseréli ki.  

A jó életvitel, a jó cselekedetek egymagában még nem visznek el a mennyországba.  
A bőnök bocsánata egymagában az újjászületésed nélkül szintén nem visz el a 

mennyországba. 
Ahhoz, hogy Isten elé kerülhess, egyetlen egy dolog szükséges: hogy a szellemedet Isten 

újra teremtse. Újjá kell születned. Mert szellemi lények vagyunk. Tehát ezért kétszer kell 
megszületnünk.  

Ha megnyitod magad az Evangélium elıtt, és errıl egyszer megértést kapsz: Jézus 
Krisztus felmagasztaltatott az Atya jobbjára, mindent megtett már érted. Már 
felmagasztaltatott, az Atya jobbján ül. A Neve is felmagasztaltatott. Az ördög viszont le van 
gyızve. Az ígéretek pedig ott vannak, de a gyógyulásod az viszont nem ígéret. Jézus Krisztus 
sebeiben meggyógyultál.  

Mikor fogod elfogadni azt, amit Jézus Krisztus megtett érted? Ez a kérdés! 
A következı Igerész alapján mondjuk el majd az imádságot az újjászületésrıl: 
 
Róma 10:9-10: Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, 

hogy az Isten feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. 10. Mert szívvel hiszünk a 
megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 

 
Ha megérted azt, hogy Jézus Krisztus él, hogy İ ma is él, nem egy halott Isten, és hogy te 

a saját szabad akaratodat kell, hogy használd, hogy elfogadd İt, és hogy megvalld İt, mint az 
Uradat.  

Amikor pl. kormányt változtatsz - ez történik most, amikor ezt az imádságot elmondod: az 
ördög kormányzósága alól kikerülsz, és Jézus Krisztus kormányzósága alá kerülsz be.  

Amikor ezt a megvallást megteszed, akkor az ördög számára nyilvánvalóvá teszed, hogy 
nem hozzá tartozol többé.  

Ha egy keresztény, miután újjászületett, rosszat tesz, vagyis bőnt követ el, akkor azt kell 
tennie, amit a Biblia tanít. Ez már a keresztények számára vonatkozik, vagyis azok számára, 
akik már újjászülettek. 
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1János 1:9: Ha megvalljuk bőneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és 
megtisztítson minket minden hamisságtól. 

 
Miután a szellemed már újjászületett - mert a Római levélben errıl világosan olvasol, 

hogy a törvény által elkövetett bőn okozta a tested halálát. A hústested akaratait pedig a 
szellemeden keresztül tudod legyızni. A változásoknak belülrıl kifelé kell következni.  

Itt pedig azt olvastuk az utolsó Igében, hogy İ hőséges és igaz, és megtisztít minket 
minden hamisságtól.  

Nem elfedezi a bőneinket, mint az Ószövetségben, a zsidóknál, hanem megtisztít minket! 
Ezért most el fogjuk mondani együtt ezt a megvallást, utána pedig meg fogod kapni a 

bizonyosságot a szívedben, a szellemedben, hogy valóban új teremtmény vagy, Isten 
gyermekévé váltál. 

(Újjászületés imája következik...) 
 

 


