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AZ ÚJJÁSZÜLETÉS 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 09. 09. 

 
1. Az ember felépítése 

Mindenkinek tudnia kell, hogy az ember hármas felépítésű szellemi lény: szellem, lélek és test.  
1Thessalonika 5,23. 
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szelle-

metek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.  
Az ember igazi valója a szelleme, van lelke és testben él. Isten Szellem, ami azt jelenti, hogy nem 

láthatjuk és nem tapinthatjuk Őt. 
János 4,24.  
24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.  
Mivel Ő az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, ezért az ember is szellemi lény. Az 

ember szelleme a szellemi világgal (Istennel) tart kapcsolatot, a lélek az értelem és érzelem világához 
kötődik, a teste pedig a fizikai világgal van összeköttetésben. Az igazi valós lényünk a szellemünk, amely 
a fizikai testünkben él. A lélek területén működik az elme, amely az értelem, az érzelem és az akarat 
világa, és mindez az agyunkon keresztül nyilvánul meg. A fizikai testünk az öt érzékszervünkön keresztül 
áll kapcsolatban a világgal. 

Jézus a kereszthalálával és feltámadásával hozott megváltást az emberiség számára, amelynek a 
legfontosabb része az örök élet lehetőségének a biztosítása. Az újjászületés a következőképpen van 
hatással az ember hármas lényére: 

- Az ember szelleme teljes megváltást kap az újjászületés pillanatában. 
- A lélek megváltásán mindenkinek magának kell munkálkodnia úgy, hogy ez elmét megújítjuk Isten 

Igéjével, ami folyamatosan meg végbe. (Róm. 12,2) 
- A testünk megváltására pedig ígéretünk van az Úrtól. 
Isten arra teremtette az embert, hogy szellemi közösségben éljen vele. Kezdetben az Édenkertben az 

ember közösségben volt Istennel, ami Ádám bukásával megszakadt, ezáltal az ember a szellemi halál 
állapotába került. Ezért életbevágóan fontos az embernek újjászületni, mert ezáltal állítható vissza a 
közösség az Atyával. 

Az üdvösséget csak úgy lehet elnyerni, hogy befogadjuk Jézust a szívünkbe, amivel elismerjük a 
kereszten bevégzett megváltó munkáját. Ahhoz, hogy a háromszoros megváltás (betegség, szegénység, 
szellemi halál alóli megváltás) valóságot öltsön, Jézus nevére kell megkeresztelkedni. 

Apostolok cselekedetei 2,38. 
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisz-

tusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.  
 

2. A keresztségek fajtáit 
- A gyermekbemutatás célja az, hogy a gyermek kiskorában isteni védelemben részesüljön mindaddig, 

amíg tudatosan be nem fogadja Jézust az életébe. Ez nem ad üdvösséget! (Luk. 2,22) 
- A Jézus nevére történő megkeresztelkedés ad egyedül üdvösséget, ezért ez a legfontosabb keresztség. 

Jézus befogadásával az ember szelleme újjászületik, és örök életet nyer. Ettől a pillanattól válik az ember 
kereszténnyé. (Csel. 4,12. 19,5) 

- A Szent Szellem keresztség csak az üdvösséget követően lehetséges, amelynek során a hívő betölte-
kezik Isten Szellemével. (Luk. 11,13) 

- A bemerítkezés (vízkeresztség) nem ad üdvösséget, az csak fizikális, ünnepélyes kifejezése a szellemi 
történéseknek.  

Márk 1,9-10. Egyszerű fordítás 
9. Abban az időben történt, hogy Jézus eljött a galileai Názáretből Bemerítő Jánoshoz, aki be-

merítette őt a Jordán folyóba. 
10. Amint Jézus feljött a vízből, látta, hogy megnyílik a Menny, és a Szent Szellem galamb for-

májában leszáll rá.  
A bemerítkezés ma azt jelképezi, hogy Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek és új életre támadtunk 

fel Ővele. 
- A tűzkeresztség tisztító erejével Jézus visszajövetelekor fognak találkozni a hívők. (Luk. 3,16) 
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3. Beleszületni Isten családjába 

Nem az a meghatározó, hogy melyik keresztény gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik szellemi 
családba. Két nagy szellemi család létezik: 1/ Isten királysága, 2/ ördög birodalma. Isten ígéreteihez és a 
Biblia megértéséhez a kulcs: a szellemi újjászületés. A következő állítások Jézus szájából származnak:  

János 3,1-7.  
1. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:  
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki 

sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.  
3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, 

nem láthatja az Isten országát.  
4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő any-

jának méhébe másodszor, és születhetik-é?   
5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem 

mehet be az Isten országába.  
6. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.   
7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.  
A zsidók egyik vallási vezetője az éj leple alatt kereste meg Jézust a kérdéseivel. Jézus az újjászületés-

ről kezdett el beszélni Nikodémusnak, ami a keresztény élet kulcsa. Határozottan kijelentette, hogyha 
valaki nem születik újjá a szellemében, az nem mehet be Isten országába. (Ján. 3,5) 

Nikodémus fizikai síkon gondolkodott, amikor megkérdezte: születhetik-e az ember másodszor is? 
Nem tudta, hogy szellemi lény és hogy szellemileg halott. Jézus elmagyarázta, hogy az újjászületés alatt 
az emberi szellem újjáteremtését kell érteni. Hogy az embernek a halála után melyik hely lesz az örök 
otthona, az az újjászületés meglététől függ, amivel mindenki szabadon élhet.  

Márk 16,16.  
16. Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.  
Ez a vers nem a vízkeresztségről szól, hanem az üdvösségről. A fizikai halál bekövetkezésekor a 

szellem és a lélek kilép a testből, és örök otthonába (menny vagy pokol) költözik. Az üdvösség 
gyümölcse: az újjászületés és a megigazulás. A Biblia áldásainak átvételéhez szintén az újjászületés 
szükséges. Most nézzük meg, hogy mit jelent az üdvösség, az újjászületés és a megigazulás. 

Az üdvösség a sátán (ördög) kötelékeiből való kiszabadulást jelenti.  
Kolosse 1,13. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának 

királyságába;  
A görögben az üdvösség kifejezés igen széles jelentéstartalommal bír. Jelenti a megváltást, a megsza-

badítást, a megőrzést, a megóvást, a teljességet, a gyógyulást, a gyarapítást, a megtartást minden rossztól.  
A szellemi újjászületés fogalma: Amikor Jézust tudatosan fogadjuk be, akkor Isten újjáteremti a 

szellemünket. Ez a Szent Szellem átalakító munkája az ember szellemében, ami által az ember természete 
megváltozik, mert isteni természetet kap. 

2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  
A megigazulás fogalma: Aki elfogadja Jézus megváltó munkáját, azt a kiontott szent vére megtisztítja, 

ezáltal Isten szemében bűntelenné, igazzá válik. De ettől még felelősséggel tartozunk a földön a tettein-
kért, ezért nem tehetünk meg akármit.  

Róma 3,24-25. 
24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,  
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy megmutassa az Ő 

igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket,  
Újjászületni kizárólag Jézus befogadásával lehet.  
Apostolok cselekedetei 4,12. 
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, 

mely által kellene nékünk megtartatnunk.  
Az újjászületést viszont NEM tudja megadni sem a gyülekezeti tagság, sem a vízkeresztség, sem a 

hagyományokhoz való ragaszkodás, sem semmi más. Annak ellenére, hogy Nikodémus egy vallási fő-
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ember volt, Jézus mégis azt mondta neki, hogy újjá kell születnie a szellemében ahhoz, hogy a mennybe 
kerülhessen. (Ján. 3,7) 

Az újjászületés nem fokozatosan megy végbe, hanem egy pillanat műve. Csak a belső emberünk szüle-
tik újjá, a külső emberünk változatlan marad. Az újjászületéskor kapjuk meg a szellemünkbe az isteni 
tulajdonságokat, és ezt követően fokozatosan jelennek meg az emberi szellem gyümölcsei. (Gal. 5,22) Az 
üdvösség Isten ingyen ajándéka, amelyet az elveszett ember abban a pillanatban kap meg, amikor a 
szájával megvallja a Krisztusba vetett hitét és élete Urává teszi. 

Róma 10,9-10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasz-

totta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
Nagyon fontos, hogy a földi tartózkodásunk során fogadjuk be Jézust, mert csak ezáltal nyerhetjük el 

az örök életet. Egy elhunyt ember már nem tudja megvallani a szájával Jézust élete Urának, ezért nem 
tudja teljesíteni a Róma 10,9-10 feltételeit. 

Jézus azért jött, hogy kiváltson bennünket a szellemi halál állapotából és ezáltal tudunk majd bővöl-
ködni az isteni fajta életben. (Ján. 10,10) A Krisztus nélküliek osztályrésze a pokol összes gyötrelme, 
amelyből soha nem szabadulhatnak ki. A következő igesorban a gazdag és a koldus halála utáni története 
tárul elénk. 

Lukács 16,19-31. Egyszerű fordítás 
19. Jézus ezt mondta: Volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb 

ruhákat viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. 
A gazdag nem Istenben bízott, hanem a saját gazdagságában. 
20. A háza kapujában egy sebekkel borított szegény koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak. 
21. Arra vágyott, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jóllakhasson, de csak 

a kutyák jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták. 
22. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok oda vitték, ahol most (Jézus idejében) 

Ábrahám él.  
Az ószövetségi hívők számára Ábrahám kebele egy várakozó hely volt. Ma viszont a mennybe viszik 

az angyalok azoknak a szellemét, akik Jézussal a szívükben hunytak el. 
23. A gazdag is meghalt, és eltemették, de ő a halottak országába (pokolba) került. Egyszer, 

amikor gyötrelmei között felnézett, meglátta a távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt. 
Félreértés ne essék, a gazdag nem a vagyona miatt került le a pokolba, hanem azért, mert Isten nélkül 

élte a napjait. A koldus pedig nem a nincstelensége miatt került Ábrahám kebelébe, hanem azért, mert ő 
Istennek tetsző módon élt.   

24. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy a vízbe 
mártott ujjával lehűtse a nyelvemet, mert borzasztóan éget ez a tűz! 

Tudnunk kell, hogy a halál pillanatában a szellem és a lélek együtt költözik ki a testből, ezért a testen 
kívül is képes érezni és gondolkodni. A gazdag érezte a lángok okozta kínokat, és az emlékezete is 
működött, távol a testétől.  

25. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, emlékezz csak! Amíg a földön éltél, részed volt minden földi 
jóban. Lázárnak akkor csak a nélkülözés, meg a szenvedés jutott. Most neki a vigasztalás, neked 
pedig a szenvedés a részed. 

26. Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van. Innen senki sem mehet át 
hozzátok, és tőletek sem jöhet át senki. 

A szellemi birodalomban csak két hely létezik, a menny és a pokol, és a kettő között nincs átjárási 
lehetőség. Tehát aki üdvösség nélkül halt meg, azt nem lehet a pokolból átimádkozni a mennybe.  

27. Ekkor a gazdag így kérte: Atyám, akkor legalább küldd el Lázárt az apám házához!  
28. Figyelmeztesse az öt testvéremet, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrődés helyére! 
A gazdag már a testén kívül volt, de ennek ellenére tudott gondolkodni, és a szeretteit akarta figyel-

meztetni a pokol veszélyére. 
29. De Ábrahám így válaszolt: Nekik ott van Mózes Törvénye és a próféták írásai, hallgassanak 

rájuk! 
30. De a gazdag tovább vitatkozott: Nem úgy van, Atyám! Ha valaki a halottak közül megy 

vissza hozzájuk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket. 
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31. Ábrahám így válaszolt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg 
őket, ha valaki feltámad a halottak közül.  

 
4. A szellemi halálból az örök életbe 

A szellemi halál Ádám bűnbeesésével jött be a földre. Amikor Isten figyelmeztette Ádámot, hogy ne 
egyen a tiltott fa gyümölcséből, akkor nem a fizikai halálra, hanem a szellemi halálra utalt. Ha az ember 
nem halt volna meg szellemileg, akkor nem kellett volna meghalnia fizikailag sem. Ádám kezdetben 
közösségben volt Istennel, Ő volt a szellemi atyja, de a bűnbeesés pillanatában elkülönült Istentől és 
szellemi halottá vált, ami a mai nap is kihatott minden emberre. 

János 8,44.  
44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az ember-

ölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazug-
ságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.  

Ádám a bukáskor átadta az Istentől kapott hatalmát az ördögnek, ezáltal az ördöggel került közösségbe, 
az ő mostohagyermekévé vált, így a mostohaatyja természetéből részesült. Ez magyarázza meg azt, hogy 
miért kell újjászületni, s miért nem üdvözülhet az ember a jó cselekedetek által. Az üdvösséget nem 
cselekedetekből kaptuk, hanem hit által, kegyelemből, ajándékként kaptuk.  

Efézus 2,8-9. Egyszerű fordítás 
8. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a 

ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! 
9. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Az üdvösséget nem cseleke-

detekből kaptuk, hanem hit által, kegyelemből, ajándékként kaptuk.  
Ha az elveszett ember nem az ördög gyermeke lenne, akkor elegendő lenne a helyes viselkedés. Egy 

szellemi problémát (bűnt) csak szellemi módon lehet helyrehozni (újjászületés), fizikai módon (jó 
cselekedet) ez nem lehetséges. De az ördög gyermeke hiába cselekszik jól, mert azzal a belső emberét 
nem tudja megváltoztatni, s így a pokolba jut. 

Az ember elveszettként nem léphet be a mennybe, mert Krisztus nélkül az ördög természete van a 
bensőjében, ami minden gonosz tulajdonságot magába foglal. Az elveszett embernek életre van szüksége 
Istentől, mert szellemileg halott. Az újjászületéskor az ördög természete kicserélődik Isten természetére. 
Jézus a kereszten magára vette a bűneinket, a szellemi halál természetét, hogy nekünk örök életünk 
lehessen.  

Efézus 2,1.  
1. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,  
A szellemi halál állapotában voltunk, de Jézus a halálával és feltámadásával megelevenített, élővé tett 

minket. 
János 5,24. 
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.  
Tehát az elveszetteknek nem kell mást tenniük, csak el kell fogadniuk azt, amit Jézus tett értük a 

kereszten. 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


