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ALAPTANÍTÁSOK 
Üdvösség 3. – A kiengesztelés szolgálata 

 
Mielıtt elolvasnánk az elsı Igeszakaszt, szeretném megemlíteni, hogy Pál annak idején nagyon 

szigorú zsidó neveltetést kapott. A legjobb farizeus tanítók által kapott nagyon szigorú tanítást - 
tehát Pál tudta a törtvényt.  

Utána pedig azt mondja itt, hogy: van valami új a számotokra, egy kinyilatkoztatott tudás. Itt a 
Galáta levélben olyanokkal foglalkozik, akik megpróbálják a régi törvényt mégis megtartani.  

Ez a Római levélben ugyanígy folytatódik.  
Tehát ha csak az alapján akarsz járni, hogy a zsidók számára megíratott törvényt akarod 

megtartani, az által nem leszel sem nagyobb Isten szemében, sem nem kapsz nagyobb válaszokat az 
imádságaidra - Isten szemben semmivel nem leszel nagyobb attól. 

Tehát itt hallgassátok meg Pál kinyilatkoztatott tudását, amit kapott - megvilágosodást.  
 
Galata 1:11-24 
„Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az Evangélium, melyet én hirdettem, nem 

ember szerint való; Mert én sem embertıl vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus 
Krisztus kijelentése által. Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy 
én felette igen üldöztem az Isten gyülekezetét, és pusztítottam azt. És felülmúltam a 
zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. De 
mikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétıl fogva, és elhívott az İ 
kegyelme által, hogy kijelentse az İ Fiát énbennem, hogy hirdessem İt a pogányok között: 
azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, sem nem mentem Jeruzsálembe az elıttem való 
apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. Azután három 
esztendı múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam 
tizenöt napig. Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr testvérét. 
Amiket pedig néktek írok, ímé Isten elıtt mondom, hogy nem hazudom. Azután mentem 
Szíriának és Ciliciának tartományaiba. Ismeretlen voltam pedig személyesen a Júdeában levı 
keresztény gyülekezetek elıtt; Hanem csak hallották, hogy: aki minket üldözött egykor, most 
hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított. És dicsıítették az Istent azért, amit bennem 
végzett.” 

 
Galata 2:1-2 
„Azután tizennégy esztendı múlva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, 

elvivén Titust is. Fölmentem pedig kijelentés következtében és eléjük adtam az Evangéliumot, 
melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy hiába ne fussak, vagy 
hogy eddigi futásom ne váljék hiábavalóvá.” 

 
A következı az, amit Isten felfedett Pál számára: hogy Jézus Krisztus bőnné lett értünk.  
40 napra rá, miután a kereszten meghalt, fölmagasztaltatott az Atya Úr Isten jobbjára. Három 

napot és három éjjelt töltött a pokolban minket helyettesítvén. A mi bőneink miatt került oda. A 
János 20-ban mondja Máriának, hogy: ne érints engem.  

A zsidó levélben pedig olvashatod, hogy felment a mennyei oltár elé, és ott véráldozatot mutatott 
be értünk egyszer és mindenkorra, a mennyei Szentek Szentjében.  

Utána pedig felmagasztaltatott az Atya Úr Isten jobbjára.  
Pál kinyilatkoztatott kijelentése három ténnyel foglalkozik itt.  
Az elsı, hogy mi az, amit Jézus Krisztus által Istentıl kapunk: Isten kiengesztelıdött általa a 

világgal. 
A második, hogy mi az, amit Isten Igéje tud tenni bennünk a Szent Szellem által, és az 

újjászületés fürdıje által.  
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A harmadik pedig, hogy mi az, amit Jézus Krisztus jelenleg is megtesz értünk, azáltal, hogy az 
Atya Isten jobbján imádkozik értünk.  

Az elsı és legfontosabb, hogy megértsétek, hogy a sátán ereje az ember felett megtört!  
Addig, amíg az árat meg nem fizette értünk Jézus Krisztus, nem támadt fel a halálból. Utána 

támadt fel. Legyızte az ellenséget, az ördögöt, és a teljes sátáni hatalmat megtörte az ember fölött!  
 
Kolossé 1:12-14 
„Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való 

részvételre a világosságban; Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az İ 
szerelmes Fiának királyságába; Akiben van a mi váltságunk az İ vére által, bőneinknek 
eltörlése;” 

 
Nem azt mondja, hogy: majd megszabadít minket a sötétségtıl! Hanem múlt idıben: 

megszabadított minket a sötétség hatalmából!  
A sötétség mindazt magban foglalja, ami a sátán valójában. Tehát az a negatív királyság, a 

sötétség királysága. Isten és az İ királysága pedig a fénynek neveztetik.  
Ahogy ezt az Efezus 5:8-ban olvashatjátok: 
 
Efezus 5:8 
„Mert egykor sötétség voltatok; most azonban világosság vagytok az Úrban; mint 

világosságnak fiai, úgy járjatok.” 
 
Nem olvassuk végig az Igét, de az 1Tehesszalonika 5:5-ben ugyanezt olvashatod, hogy: a 

világosság fiai lettünk. 
 
2Korinthus 6:14 
„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a 

törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?” 
 
Által vitt minket a sötétség hatalmából a világosság hatalmába.  
Az újjászületéskor tehát az történik, hogy a sátán királysága alól kikerülsz, és elkerülsz az Isten 

királyságába. Ez jelenti az újjászületést. Kikerülsz a sátán uralma alól, és a fényesség birodalmába 
kerülsz.  

Ez történt az által, amikor Jézus Krisztus feltámadt a halálból.  
A mi életünkben akkor történik ez meg, amikor elfogadjuk Jézus Krisztus életünk Urának és 

Megváltójának. Akkor kapjuk meg a megváltásunkat, és akkor kapjuk meg a sötétség uralma alól a 
megszabadításunkat.  

Minden hívı már megszabadítást kapott a sötétség hatalma alól, és átkerült az Isten családjába, 
az Isten királyságába.  

Annyi csupán a különbség két hívı között, hogy az egyik hívı esetleg többet tud a másiknál. 
Ezalatt azt értem, hogy tudja, hogy mi az, ami hozzá tartozik és ezt ki is használja, és aszerint él 
ebben az életben, itt a földön. Mert nem ez az igazi hazánk, itt csak átutazók vagyunk. A 
mennyország az igazi otthonunk.  

Amikor hallgatod Isten Igéjét, akkor tudod az örömét venni annak, ami hozzád tartozik Jézus 
Krisztusban.  

És ha ezt megismered, akkor a sátánnak nincs több uralma fölötted! 
 
Róma 6:14 
„Mert a b őn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvén y alatt, hanem kegyelem 

alatt.” 
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Minden, ami történni akarna veled, afölött megvan az uralmad Jézus Krisztusban! 
A sátán és a bőn ugyanazt jelenti, és nem lesz uralma feletted ezeknek!  
Miért nem lesz uralma feletted? Mert új Urunk van!  
Ugyanúgy nem lesz uralma a sátánnak fölötted, miután kikerülsz az ı birodalmából, mint ahogy 

a fáraónak nem volt többé uralma a zsidók felett, miután kikerültek Egyiptomból - és az ı hadserege 
belefulladt a Vörös tengerbe, az izraeliek pedig az örökkévalóság számára megszabadultak a fáraó 
uralmától.  

Ezáltal a sátánnak nincs több uralma fölötted a betegségek által sem - nem tud több betegséget 
rád tenni.  

Ezzel viszont egyet kell értened, kell hagynod, hogy ez így legyen! Egyet kell értened vele!  
De ha ezt nem tudod, akkor az egyetértésedet sem tudod megtenni vele. Akkor nem tudod 

élvezni azt, ami hozzád tartozik, ha nem tudod, hogy mi az, ami a tiéd, nem tudsz benne élni.  
A Jakab 4:7 -et minden alkalommal elolvassuk: neked kell ellenállni az ördögnek – mondja itt a 

Biblia. Ne hagyd, hogy a félelmek, a betegségek a testedre telepedjenek!  
De nem csak annyit kaptál, hogy a sátán legyızetett, és nem uralkodik többé feletted, hanem új 

teremtményé váltál Jézus Krisztusban, és a sátán uralmának nincs több hatalma feletted! 
A 2Korinthus 4:4-ben tudhatjuk meg, hogy e világ istene az ördög: 
 
2Korinthus 4:4 
„Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.”  
 
Tehát a sátán ennek a világnak az istene. 
Az 1János 5:19-ben olvashatod, hogy az egész világ gonoszságban van.  
Az Efezus 2:2-ben is ezt lehet olvasni.  
 
Máté 16:18 
„De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kısziklán építem fel az én 

Gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.”  
 
Tehát: ti vagytok az Anyaszentegyház.  
A 2Korinthusi levélben olvashatod, hogy: ti pedig ennek a gyülekezeti testnek tagjai vagytok rész 

szerint.  
 
Efezus 1:15-23 
„Ezért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való 

szerelmeteket, nem szőnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én 
imádságaimban; Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsıségnek Atyja adjon néktek 
bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az İ megismerésében; És világosítsa meg szívetek 
szemeit, hogy tudhassátok, mi az İ elhívásának reménysége, mi az İ öröksége dicsıségének 
gazdagsága a szentek között, és mi az İ hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, 
az İ hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor 
feltámasztotta İt a halálból, és ültette İt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden 
fejedelemség és hatalmasság és erı és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e 
világon, hanem a következendıben is: És mindeneket vetett az İ lábai alá, és İt tette 
mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé, Mely az İ Teste, teljessége İnéki, aki 
mindeneket betölt mindenekkel.” 

 
Ahogy mondja: „világosítsa meg értelmetek szemeit” – tehát a megértéseteket kéri Pál itt, hogy 

legyen megértésetek.  
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Ahhoz, hogy ti taníthatók legyetek, nektek is arra van szükségetek, hogy megnyissátok az 
értelmetek szemeit, a szellemi megértéseteket, hogy legyen belsı, kinyilatkoztatott megértésetek és 
tudásotok.  

Ahogy itt olvastuk, a sátán a gyülekezeti test lábai alá helyeztetett, és mi pedig ennek a 
gyülekezeti testnek vagyunk a tagjai rész szerint.  

Nem úgy kapod meg a kinyilatkoztatott tudást, a belsı tudást, hogy nem igazán vagy hőséges 
Isten Igéjéhez.  

Vegyük tehát a példát: mondjuk, itt van egy hölgy az elsı sorban, és azt mondom a hölgynek, 
hogy: szeretlek téged. A következı héten pedig ez a hölgy lát engem egy másik hölggyel az utcán, 
kézen fogva.  

Ezt nem tehetitek meg Jézussal sem: az egyik héten azt mondod Jézusnak, hogy szereted, a 
másik héten pedig elmész egy teljesen összezavart csoporttal, aki tejesen mást tanít neked, és nem 
Jézus Krisztust. És ezáltal az emberek sikertelenségekbe kerülnek. Azért, mert az emberek nincsenek 
belülrıl meggyızıdve arról, hogy ez az az út, ami mőködik a számukra.  

A gyülekezeti testben vagyunk tagok rész szerint, és a gyülekezeti test alatt van, a lába alatt van 
az ördög legyızve - úgyhogy te is fölötte vagy az ördögnek.  

De ezt nem tudjátok megérteni a fejetekkel, ne is próbáljátok!  
Ne is próbáljátok megérteni fıleg más könyvekbıl, amik próbálnak neked errıl-arról tanítani és 

magyarázni.  
Csak a szívedben tudod megérteni ezt. Mert a szívedben belül kell errıl a meggyızıdést 

megkapnod. Akkor, amikor a szívedben van belülrıl egy belsı tudásod errıl, akkor válik ez az 
életed kormányzójává.  

 A gyülekezeti test az nem megosztott - de jelenleg, ahogy az Efezusi levélben is olvasod, a 
gyülekezeti testnek egy része a földön van, egy másik része pedig a mennyországban van, és Jézus 
Krisztus a Feje ennek a testnek, mi pedig a tagjai vagyunk rész szerint. 

Az 1Koritnus 12-ben olvashatod, hogy: tagjai vagyunk rész szerint.  
De ne egy nagy épületet képzelj el a gyülekezetnek, hanem embereket. Emberek képezik ezt a 

gyülekezeti testet. Minden a gyülekezeti test lábai alá helyeztetett: az ellenség összes ereje a 
gyülekezeti test lábai alá helyeztetett, és ennek vagyunk mi tagjai rész szerint. Tehát nem vagyunk 
elkülönítve egymástól.  

Amikor én látom Zolit az utcán, például, látom az ı testét. Otthon hagyta éppen a kezét, nincs 
rajta a keze. Valaki pedig azt mondja, hogy: a múltkor én meg a feje nélkül láttam, mert a fejét 
hagyta otthon.  

De az emberek pontosan így képzelik el a gyülekezeti testet: gondolják, hogy ık is egy kis 
csoport, meg a másik is egy kis csoportnak tudja magát. Az egész egy testhez tartozik - Jézus 
Krisztus testéhez tartozunk rész szerint, tagjai vagyunk rész szerint, és az ördög ennek a testnek a 
lábai alatt van legyızve!  

A görög eredetiben azt olvashatod, hogy az ördög meg van bénítva.  
Minden, ami rossz, gond és probléma történt veled az életben, az mind a szád által történt, hogy 

kimondtad, és ezáltal jóváhagytad ezeket a dolgokat. Jóváhagytad!  
Például ha elmész otthonról, és nyitva hagyod a bejárati ajtót, nem zárod be - amikor 

hazaérkezel, ne csodálkozz, hogy üresen találod a lakást, mert mindent elvisznek, elrabolnak, 
ellopnak belıle.  

A Bibliában van egy történet: egy gazdag ember a pokolba kerül, de amíg élt, nem hitte, hogy 
létezik a pokol. Mondta Ábrahámnak, hogy: Ábrahám atyám, engedd meg, hogy szóljak a 
testvéreimnek! Olyan forróság van itt a pokolban, ık ne kerüljenek ide szenvedni.  

Nagyon sokan egyszerően félelmekkel vannak tele, rettegnek, hogy mi történik velük az életben. 
Félnek a betegségeiktıl. Szorongásokkal és félelmekkel vannak tele azért, mert nem tudják a 
szívükben, hogy az, aki ártani tudna nekik, az a lábuk alatt van, és nincs hatalma fölöttük, ha ezt 
tudják a szívükben! 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

11/5 Jim Sanders – Alaptanítások: Üdvösség 3. 

 

Máté 28:18-20 
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom 

mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén 
ıket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítván ıket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!” 

 
Látjátok, az a hatalom, ami Jézus Krisztusnak adatott, azt átadta az İ gyülekezeti testének itt a 

földön!  
Tehát, hogy megértésétek: nem İ kapott ajándékokat - a gyülekezeti test kapta az ajándékokat. A 

Szent Szellem egyszerően csak rajta keresztül nyilvánítja ki ezt az ajándékot. Azt, ami a 
gyülekezethez tartozik, azt az ajándékot rajta keresztül mőködteti a Szent Szellem.  

Ha Jézus Krisztusnak van meg a teljes hatalma a földön, akkor azt csak a gyülekezeti testén 
keresztül tudja gyakorolni - és mivel ti vagytok ennek tagjai rész szerint, rajtatok keresztül tud 
mőködni és munkálkodni Jézus itt a földön. 

 
Márk 16:15 
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek.” 
 
Mi az Evangélium? Az örömhírt jelenti az Evangélium.  
Azt mondja Jézus, hogy: „hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.”  
Az igazság az, hogy az Evangélium az ı tiszta teljességében soha nem volt megfelelıen hirdetve 

a földön. ’Valamilyen fajta’ Evangélium volt, de nem Az Evangélium!  
Megdöbbentek rajta, ha megtudjátok, hogy mi Az Evangélium. 
Itt foglalja össze röviden az Ige, hogy mi az Evangélium: 
 
Márk 16:16 
„Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” 
 
Az okkultizmus képviselıinek az elsı dolog, amire mutogatnak az ujjukkal, hogy a Biblia nem 

igaz. Ahogy a gazdag ember a földi életében nem hitte, hogy létezik a pokol.  
Nem kell, hogy elhiggyétek ezt! Itt pedig mondja a Biblia: „aki hiszen, az üdvözül.”  
Elsı lépésben a Szent Szellem keresztel meg téged Jézus Krisztus testébe.  
A második lépésben a Szent Szellem keresztségnél Jézus Krisztus keresztel meg téged a Szent 

Szellem testébe, és ehhez egyetlen egy dolog szükséges, hogy elfogadd Jézus Krisztust az Uradnak 
és Megváltódnak, és új teremtménnyé válsz Jézus Krisztusban. 

 
2Korinthus 5:17-18 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 

Mindez pedig az Istentıl van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki 
nékünk adta a békéltetés szolgálatát;” 

 
Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus Krisztuson keresztül Isten legyızte az ördögöt, hanem 

Isten Jézus Krisztuson keresztül minket új teremtménnyé tett - aki által nekünk most már hatalmunk 
van az ördög felett. Vagyis ez azt jelenti, hogy az ördögnek nincs hatalma fölöttünk, és Isten nekünk 
adta a kiengesztelés szolgálatát.  

Mit jelent a kiengesztelés, vagy a megbékéltetés szolgálata? 
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2Korinthus 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.” 
 
Isten meghagyta nekünk a kiengesztelés Igéjét, hogy újra Istennel kedves kapcsolatba 

kerülhessünk. Azt akarja tılünk, hogy menjünk el a bőnösökhöz, és mondjuk el nekik, hogy a 
Mindenható Szent Isten, az Atya Úr Isten már eltörölte az ı adósságukat! Egyetlen egy dolgot sem 
tud be már ellenük - és ha ezt elfogadják, mindannyian a mennyországba kerülnek!  

Nem ezt mondta!  
Tudniillik az ördög gyermekei számára is van bőnbocsánat, de attól, mert még megkapnák a 

bőnbocsánatot, még mindig az ördög gyermekei, és a pokolba kerülnek. Még mindig arra van 
szükségük, hogy a szellemükben újrateremtse ıket Isten.  

Ugyan Isten eltörölte az ı vétkeiket – ez egy nagyon nagy örömhír! Ahelyett, hogy mi a bőnösök 
fejét kalapáccsal ütnénk, lefelé a földbe súlykolnánk ıket – ahogy ezt a keresztények teszik a 
bőnösökkel. Megértem teljesen, hogy senki nem akar ilyen fajta gyülekezetbe tartozni.  

Hiszen a disznónak is csapkodhatod a fejét, nagyon sok alkalommal megtehetd, mindig 
ugyanoda fog visszamenni: a sárba - mert a természete az, hogy ı a sárba menjen.  

Nem az van a Bibliában, hogy azt hirdessük evangéliumként a világnak, hogy a bőnösök mind a 
pokolba kerülnek. Az ı számukra nem arra van szükség, hogy ilyen fajta beszédet halljanak, mert a 
bőnösök is már megbocsátást nyertek!  

A prédikátorok, a pásztorok legtöbbje még a keresztényekhez is ugyanúgy szól, mintha azok 
még a bőnösök lennének! Mert úgy gondolják, hogy ítélet alá kell ıket is helyezni. Állandóan és 
folyamatosan imádkozniuk kell az üdvösségükért, meg kell dolgozniuk állandóan az üdvösségükért, 
tenni kell valamit. Folyamatosan sírniuk és nyöszörögniük kell a kegyelemért.  

Nem errıl szól az Evangélium! Nem így kell szólni a keresztényekhez. Mert ha így tesznek, 
akkor miután a gyülekezeti alkalomnak vége van, a keresztények a szívükben elítélve magukat, tele 
ítélkezéssel, lelkiismeret furdalással, terhekkel mennek haza. A keresztények számára arra van 
szükség, hogy az igazságot hallják.  

 
2Korinthus 5:20 
„Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk , 

béküljetek meg az Istennel.”  
 
Meg kell ragadnotok a lehetıségét a kiengesztelés szolgálatának, hiszen küldöttei vagytok Jézus 

Krisztusnak ebben.  
Amikor a bőnösökhöz, a világhoz beszélsz, akkor ezt a szent üzenetet add át a számukra, hogy 

Jézus Krisztusban Isten már kiengesztelıdött velük - hiszen Jézus Krisztusban Isten kiengesztelıdött 
a világgal! Az egész világgal!  

A világ pedig nem a gyülekezeti testet jelenti!  
Ez lenne az az üzenet, amelyet hirdetni kellene minden teremtménynek – ez az Evangélium 

lényege!  
Ahogy a Biblia írja: küldöttek vagyunk. Nem ez az igazi végleges otthonunk a földön. A mi 

otthonunk a mennyországban van.  
A János 14-ben olvashatjátok, hogy Jézus Krisztus a mennyországban helyet készít 

mindannyiunk számára!  
Azt is olvashatjátok a Bibliában, Pál mondja, hogy: amíg a testemben járok, addig távol vagyok 

az Úrtól.  
Amíg a testében van tehát Pál, addig távol van Jézus Krisztustól.  
Ebben a fejezetben olvashatjátok - a 7. vers a két gondolat között megemlíti, hogy hitben járunk 

és nem látásban: 
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2Korinthus 5:6-8  
„Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy amíg e testben lakunk, addig távol 

vagyunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban; Bizodalmunk pedig van, azért inkább 
szeretnénk kiköltözni e testbıl, és elköltözni az Úrhoz.” 

 
Két fajta megközelítésbıl is ugyanarról beszél itt Pál: amíg itt a földön járunk, addig küldöttek 

vagyunk, nem ez a végleges otthonunk. Senki nem lesz itt közülünk 300 év múlva, ha csak az Úr 
vissza nem jön. Amikor a fizikai életünknek vége van, akkor az angyalok fölvisznek az igazi 
otthonunkba, a mennyországba. 

Pál ezt írja az Evangélium hirdetésérıl: 
 
Róma 1:16 

„Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívınek 
üdvösségére, zsidónak elıször meg görögnek.”  

 
Az üdvösség szó a görögben ellátottságot jelent, megszabadítást, biztonságot, védettséget, 

gyógyulást, józanságot. Ezt mind megkapod akkor, amikor megtérsz Jézushoz. A teljes múltad, a 
teljes adósságod el van törölve Isten szemében – és a gyógyulásod is megvan abban a pillanatban.  

Mert tudnotok kell azt, hogy az összes szenvedés, a betegség, a fizikai halál akkor jött erre a 
földre, ahol élünk, amikor Ádám bőnbe esett, amikor vétkezett - és mi az által estünk ki abból a 
kegyelembıl, amiben addig voltunk, amikor Ádám bőnbe esett.  

Mit mond itt az Ige? „Mert Istennek a hatalma az minden hívınek az üdvösségére.”  
Ez tehát mit jelent? Hogy minden hívınek, aki Istent hiszi, annak az Evangélium erıt, 

gyógyulást, biztonságot, védelmet, fejlıdést ad.  
Nézzük meg az Evangéliumban a példát, amikor valaki az Evangéliumot hirdeti, és ez által 

valaki meggyógyult!  
 
Apostolok Cselekedetei 14:7-14 
„És ott prédikálják vala az Evangéliumot. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen 

ember, ki az õ anyjának méhétıl fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni, aki 
szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite hogy meggyógyul, monda nagy fennszóval: 
Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt. A sokaság pedig mikor látta, amit Pál 
cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi 
ábrázatban! Hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ı volt a 
szóvivı. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ı városuk elıtt volt, felkoszorúzott bikákat 
hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akart. Mikor azonban ezt meghallották az 
apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futottak és így 
kiáltottak:” 

 
Mi gyógyította meg ezt az embert? Mi tette ezt? Az a hatalmas erı, amit Pál magának tudott? 

Nem! Azt mondja az Ige, hogy: az embernek volt hite arra, hogy meggyógyul.  
Honnan kapta ezt a hitet ez az ember? Azt mondja a 7. Ige: „és ott prédikálják vala az 

Evangéliumot” – tehát Pál prédikálta az Evangéliumot, az örömhírt! Az Evangéliumot hirdette Pál - 
és ez a nyomorék ember pedig hallott Pált, ahogy hirdeti az Evangéliumot, és hitet kapott általa. Pál 
észrevette, hogy ennek az embernek megvan a hite már arra, hogy meggyógyul. Erre Pál azt mondta 
neki, hogy: „állj fel a lábaidra!”  

Ahogy a Róma 10:17 mondja.  
 
Róma 10:17 

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” 
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Egész Magyarországon, mindenhol ahol járunk, az emberek gyógyulást kapnak csak azáltal, 
hogy a kazettákat, Isten Igéjét hallgatják, mert az Isten ereje, a kenete az İ Igéjében van.  

Egyszer egy hölgy elmesélte, hogy hallgatta a kazettát este, amikor lefeküdt, és éjszaka arra 
ébredt föl, hogy a csomó, ami a térdében volt, és az orvosok mőteni készültek, nyomtalanul eltőnt. 

 
Márk 16:15-16 
„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” 
 
Mi az, amit kér az Evangélium?  
Hogy akik hisznek, hirdessék az Evangéliumot.  
Ha elutasítják, akkor maradnak az ördög gyermekei, és ez azzal jár, hogy amikor meghalnak, 

akkor utána a pokolba kerül a szellemük.  
De ha elfogadják az Evangéliumot, és elfogadják az Evangélium örömhírét, akkor Isten 

újrateremti a szellemüket, és Isten gyermekeivé válnak. - és ha hívıvé válik az illetı, akkor jelek, és 
csodák fogják kísérni, mivel Isten Igéjét hirdeti. 

Itt a 17. és 18. versben olvashatjátok: 
 
Márk 16:17-18 
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új 

nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: 
betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” 

 
Márk 16:19-20 
„Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. 

Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerısíté 
azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!” 

 
Látjátok, az Úr velük együtt munkálkodott! Azáltal, hogy ık az Evangéliumot hirdették, jelek és 

csodák követték Isten Igéjét!  
Nem az apostolt követték a jelek és a csodák! Az Isten Igéjét követték a jelek és a csodák, mert 

onnan kapjátok a hiteteket.  
Ezért kellett Jézus Krisztusnak is a környéket járnia, és tanítania, és prédikálnia, és utána kaptak 

az emberek gyógyulást - mert utána már megvolt a hitük arra az embereknek, hogy ık 
meggyógyulnak.  

Mert az Evangélium ereje az az üdvösségre való, Isten ereje, ami az üdvösségedet átadja, mert a 
hited jön belıle. Az örömhír, amit hallasz hirdetni, azáltal kapod a hitedet.  

Tehát öt dolgot mond itt ez a rövid kis Igerész: jelek fognak kísérni téged, ördögöket fognak 
kiőzni - ez azt jelenti, hogy megvan a hatalmad az ördög felett a gyülekezeti testben. Ez nem azt 
jelenti, hogy kiszaladsz innen az épületbıl, és elkezded számlálgatni az ördögöket, és démonőzı 
szolgálatot indítasz - mert ilyen szolgálat nincs a Bibliában! Mert a hatalom a gyülekezeti testben 
adatik!  

 
Jakab 4:7 
„Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tıletek.”  
 
Tehát neked kell ellenállni az ördögnek! Mondd neki, hogy: Jézus Nevében megparancsolom 

neked, hogy vedd le a kezedet a pénzemrıl - például. Meg kell parancsolni a Jézus Nevében, hogy 
hagyjon el téged, a betegségeidet vigye le rólad - mert Jézus már egymagában nem tud semmit tenni 
érted, neked kell az İ Nevét használnod! Mindent megtett már érted! Nektek kell a saját 
helyzetetekkel, körülményeitekkel kapcsolatban tenni valamit! Nektek!  
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Azt is mondja itt az Ige a felsorolásban, hogy új nyelveken szólnak.  
Mi történik itt, amikor a Biblia ezt említi?  
 
1Korinthus 14:2 
„Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, 

hiszen a Szellem által szól titkokat.” 
 
1Korinthus 14:14 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” 
 
Ádám, amíg Istennel járt, addig a szellemében beszélt Istennel. Az Éden kertjében tehát Ádám 

annak idején a szellemében szólt Istenhez, a szelleme által beszélt Istenhez. Amikor az ember bőnbe 
esett, akkor kezdte a test uralni ıt. Ezért kellett az ember számára megváltást adni.  

Nagyon sokan a fejükkel imádkoznak. De Isten adott a számunkra egy természet feletti módot, 
hogy hogyan imádkozzunk İhozzá a szellemünkön keresztül.  

 
1Korinthus 14:14 
„Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” 
 
János evangéliumában olvashatjátok, hogy Isten szellemi lény.  
 
János 4:24 
„Az Isten szellem: és akik İt imádják , szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.”  
 
A harmadik jel, ami a hívıket követi a felsorolásban: kígyókat vesznek föl.  
Ahogy olvashatjátok az Apostolok Cselekedetei 28-ban, hogy Pál apostol, amikor tőzre akart 

tenni, véletlenül egy kígyó megmarta. Pál csak lerázta a kezérıl a kígyót, a tőzbe vetette, és nem 
történt semmi baja.  

Természetesen ennek megvan a szellemi jelentése is, hogy a kígyó, ami az ördög jelképe - nincs 
hatalma az ördögnek, a kígyónak fölöttetek, nektek van hatalmatok a kígyó felett.  

A negyedik: „És ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik.” 
A fiam Texasból hazaérkezve egy Texas környéki nagy televízión látta ezt a történetet, élıben 

nem látta: az a szokás ott, hogy egy nagyon egyszerő, mőveletlen kis nép, egy kis nemzettség tagjai, 
akiknek viszont nagyon nagy hitük van, minden vasárnap a TV elé kerülnek, és mérges kígyóval 
maratják meg magukat, és a hitük által mégis életben maradnak.  

Tehát szó szerint vették ezt az Igét azok, és elhitték a szívükben, és a szívük hite által erıvé vált 
ez a szituáció fölött, életben maradtak.  

Nem mindenki tudná megcsinálni ezt abban a kis gyülekezetben! Ha nem elég hitben lépsz oda, 
és teszed ezt meg, akkor abban a pillanatban hazaköltözöl az Úrhoz. De a pásztornak és ennek a kis 
gyülekezetnek még egy-két tagjának megvolt erre a hite, tehát meg tudta csinálni.  

Az ötödik jel pedig: „betegekre vetik a kezeiket, és meggyógyulnak.” 
Ez az Ige azt jelenti, hogy bármelyik keresztény tud egy másik keresztényért imádkozni ezen 

Isten Igéje alapján.  
 
Galat 3:13 
„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van 

írva: Átkozott minden, aki fán függ:”  
 
A következı üzenetet a Zsidó levél elsı fejezetébıl szeretném átadni nektek. Ebbıl a hosszú 

részbıl fogjátok megtudni azt, hogy mi az, amit Jézus Krisztus megtett értetek.  
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Zsidó 1:1-14 
„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták 

által, ez utolsó idıkben szólott nékünk Fia által, Akit tett mindennek örökösévé, aki által a 
világot is teremtette, Aki az Õ dicsıségének visszatükrözıdése, és az İ valóságának képmása, 
aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bőneinktıl megtisztítván, leült a 
Felségnek jobbjára a Magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel 
különb nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: ‘Én Fiam vagy 
Te, én ma szültelek téged.’ és: ‘Ismét én leszek néki Atyja, és İ lesz nékem Fiam.’? Viszont 
mikor behozza az İ elsıszülöttét a világba, így szól: És imádják İt az Istennek minden 
angyalai. És bár az angyalokról így szól: Ki az İ angyalait szelekké teszi, és az İ szolgáit tőz 
lángjává, ámde a Fiúról így: A Te királyiszéked, oh Isten, örökkön örökké megáll. Igazság 
pálcája a Te királyságod pálcája. Szeretted az igazságot és győlölted a hamisságot; 
annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid fölé. És: Te 
alapítottad kezdetben Uram a földet, és a Te kezeidnek mővei az egek; Azok elvesznek, de Te 
megmaradsz, és mindazok, mint a ruha elavulnak. És palástként összehajtod azokat és 
elváltoznak, Te pedig ugyanaz vagy és a Te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak 
mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felıl, míg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává 
teszem? Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik 
az üdvösséget?” 

 
A 14. Igét figyeljétek!  
Jézus Krisztus tehát az Atya Isten jobbjára ült, és: „az ellenségeidet lábaidnak zsámolyává 

teszem.” Jézus Krisztus maga a fej, és a gyülekezeti testének mi vagyunk a tagjai rész szerint.  
Az 1Korinthusban lehet olvasni, hogy az utolsó ellenségeit is legyızi, a halált. Ez fog 

megtörténni akkor, amikor Jézus Krisztus visszajön értünk.  
Ez jelenti tehát az Evangéliumot, ez jelenti az Örömhírt, és az Örömhír hirdetését!  
Ez nem egy rossz hír, nem egy szomorú hír, ez egy örömhír!  
Jézus Krisztus élete a szellemedbıl jön, a szellemedben kapod meg Isten életét. Hogy Pál 

mondja: a szellememmel szolgálom Istent.  
Ezáltal változtok meg belülrıl kifelé - a szellemetek által. Szellemileg így növekedtek.  
Isten Igéje által tudod megváltoztatni a gondolataidat - és aztán, mikor ez folyamatosan történik 

veled, akkor tudod a rossz szokásaidat folyamatosan elhagyni, legyızni.  
Egy gyerek, amikor megszületik, nem lehet tökéletes, nem várhatod el tıle. Ugyanígy egy 

újjászületett keresztény, egy keresztény csecsemı sem lehet tökéletes, ne várjátok el tıle!  
Ahogy olvasod az 1János 1:9-ben, a keresztények számára megadatott a bőnbocsánat, csak meg 

kell vállalniuk a bőneiket, és Isten megbocsát nekik.  
De az szükséges viszont, hogy az Isten Igéje alapján tápláljátok a szellemeteket! A szellemetek 

számára táplálék Isten Igéje, és az alapján tudjatok változni belülrıl kifelé, a szellemetek által.  
Nem az a dolgotok, hogy az ujjaitokkal mutogattok a többi keresztényre, hogy ki mit éppen nem 

tesz jól, és ez által elítélitek ıket, ítélkeztek fölöttük.  
Nem ez a dolgotok!  
Az a dolgotok, hogy szellemileg növekedjetek Isten Igéje alapján! Belülrıl kifelé kell a 

növekedésnek megtörténni, a szellemeden keresztül.  
Ez által változik meg a személyiségünk, és ez által a fejlıdés által válunk egyre inkább Jézus 

Krisztushoz hasonlókká, mert Istennek ez az egyetlen munkája. Azon munkálkodik, hogy 
mindannyiunkat egyre inkább Jézus Krisztushoz hasonlóvá alakítson.  

De fel kell azt fedeznetek, meg kell értenetek: akár kezdheted 70 évesen, vagy 30 évesen akár a 
keresztény életet - az újjászületés pillanatában mindenképpen szellemi csecsemıknek számítotok!  

Hitben járunk, és nem a látásban – ahogy mondja Pál apostol. Ha megvalljátok bőneiteket, 
mindegy hogy azt milyen formában teszitek.  
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Van, aki a gyülekezet elıtt vallja meg, van, aki csak Isten elıtt teszi - mindegy, Isten hőséges és 
igazságos, és megbocsátja a vétkeiteket, mert Isten nem hazug. Ha megígérte megteszi! Isten 
kiengesztelıdött az egész világgal!  

Azt írja a Biblia, hogy a világ pedig gonoszságban fetreng.  
Ezt tette meg Isten Jézus Krisztusban - és akik Jézusban vagyunk, nem tartozunk ítélet, törvény 

alá. A keresztények számára nem lesz ítélet. Csak a jó cselekedeteik alapján fogják ıket 
megjutalmazni. Jutalmakat fogtok kapni.  

 


