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ALAPTANÍTÁSOK 
Üdvösség 2. – Megváltás a szellemi halál alól 

 
Galata 3:13-14 
„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van 

írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a 
pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.” 

 
Amikor megkérdezed a keresztényeket, hogy: mi az, ami alól Jézus Krisztus megváltott minket? - 

erre kérdésre a legtöbbje azt fogja válaszolni, hogy Jézus Krisztus a bőnök alól váltott meg minket.  
Ez részigazság, de nem a teljes igazság!  
Az igazi keresztények valójában nem tudják, hogy mi az, ami alól megváltást kaptak Jézus által.  
Amint látjátok, az Ige a Galata levélben múlt idıben van: Jézus Krisztus megváltott minket. Nem 

jövı idıben, hogy: meg fog váltani. Megváltott!  
Jézus Krisztus tehát megváltott minket valami alól.  
Mi az, ami alól megváltást kaptunk? Mit jelent a törtvény átka?  
A legtöbb kereszténynél az igazság az, ha megkérdezed ıket, hogy mit jelent a törvény átka, nem 

fogják pontosan tudni a választ rá.  
Ez a tudatlanság elrejti a legtöbb keresztény elıl, hogy mi az, ami alól megváltást kaptunk, és mi 

az, amit Jézus Krisztus a megváltási tervében véghez vitt értünk, mit kaptunk ebben.  
Ez által a tudatlanság által a keresztények egy nagyon alacsony szinten élik a keresztény 

életüket. Nem járnak abban az áldásban, amelyet Isten át szeretne adni a számukra.  
Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól.  
Mit jelent ez?  
Egyféleképpen lehet választ adni erre: ha visszamegyünk az Ószövetségbe, és megnézzük, hogy 

ott mit ír az Ige a törvény átkáról, mit ír az Ige a törvényrıl.  
A törvényt kétféleképpen lehet értelmezni: vagy a Tízparancsolatot értik rajta az emberek, vagy 

pedig tágabb értelemben Mózes 5 könyve foglalja magában a törvényt.  
Átokról nem esik szó a Tízparancsolatban, de mégis be tudjuk azonosítani, hogy milyen 

büntetéssel jár az, ha valaki megtöri, megszegi a törvényt.  
A törvény átka hármas felépítéső.  
Ez az átok mindannyiunkra érvényes lenne, mert a Biblia Igéje azt mondja, hogy mindannyian 

vétkeztünk. De dicsıség és hála az Istennek, Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól, ez 
az átok ezért nem száll ránk, hanem helyette az áldás jön ránk.  

Jézus Krisztus nem az áldások alól váltott meg minket! 
Isten nem akarja, hogy ezen az alacsony szintjén éljük a keresztény életünket, mint ahogy 

legtöbben élik az életüket - ezért meg fogjuk nézni, hogy mit foglal magában a büntetés abban az 
esetben Isten törvénye szerint, ha Isten törvényeit megszegték. Ez jelenti a szellemi halált, jelenti a 
szegénységet és a betegséget.  

Ez jelentette az átkot.  
 
1Mózes 2:17 
„De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony 

meghalsz.” 
 
Ádám és Éva engedélyt kapott az Úrtól arra, hogy az Édenkert bármely fájáról egyen, kivéve a jó 

és a gonosz tudásának fájáról. Arról nem ehettek - Isten megtiltotta, hogy arról a fáról egyenek, és 
amennyiben engedetlenek voltak Istennek, a halál átka szállt rájuk.  

A mi problémánk az, hogy ha mi halálról beszélünk, akkor az emberek a fizikai halálra 
gondolnak.  

Ha én a fizikai halálra akarok utalni, én ki fogom mondani ezt teljesen.  
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A Biblia többfajta - nem csak egy, hanem többfajta - halálról tanít. Három faja halálról tanít a 
Biblia, és szükséges, hogy ezeket megismerjük. 

Az elsı a szellemi halál, a második a fizikai halál, a harmadik fajta halál pedig az úgynevezett 
’második halál’, ami azt jelenti, hogy az illetı szellem a tüzes tóba vettetik az örökkévalóság 
számára. Ez lesz azoknak a büntetése, akik Jézus Krisztust visszautasítják, mint életük Urát és 
Megváltóját.  

Meg fogjuk nézni most a Bibliában, hogy milyen büntetés várt az emberpárra, akik megszegték 
Isten parancsolatát 

 
1Mózes 3:22-24 
„És monda az Úr Isten: Ímé, az ember olyanná lett, mint miközülünk egy, jót és gonoszt 

tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s 
örökké éljen: Kiküldé ıt az Úr Isten az Éden kertjébıl, hogy mővelje a földet, amelybıl 
vétetett. És kiőzé az embert, és odahelyezteté az Éden kertjének keleti oldala felıl a kerubokat 
és a villogó pallos lángját, hogy ırizzék az élet fájának útját.” 

 
Tehát az ember kiőzetett a Paradicsomból, mert az élet fájáról vett gyümölcsöt, és Isten ezt 

megtiltotta számára.  
Istennek tehát meg kellett védelmeznie egyrészt a fát, másrészt magát az emberpárt, hogy tovább 

ne ehessen ebbıl a gyümölcsbıl - mert ha tovább folytatta volna a gyümölcsbıl az evést, ennek 
végzetes következményei lettek volna.  

Ebben az idıben vált az ember szolgájává a bőnnek és a halálnak.  
Sokan mondják azt, hogy számukra a Biblia titkoknak a győjtemény.  
Az egyik kulcsa annak, hogy megértsétek az egésznek a lényegét, az itt helyezkedik el. Ha ezt a 

részét megértitek, akkor nem lesz továbbá rejtelmek és titkok győjteménye a Biblia.  
Ebben a világban, ahol most mi tulajdonképpen élünk a földön, két világ létezik: az élet és a 

halál.  
Vagy mondhatnád úgy is, hogy a fény és a sötétség.  
 
Efezus 2:1 
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bőneitek miatt.”  
 
1János 3:14 
„Mi tudjuk , hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki 

nem szereti az ı atyjafiát , a halálban marad.”  
 
Onnan tudjuk tehát, hogy átmentünk a szellemi halálból a szellemi életbe, hogy szeretjük a mi 

felebarátainkat. A szeretet pedig az elsı gyümölcse az újra teremtett szellemünknek.  
 
Róma 5:5 
„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi 

szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.” 
 
Ahogy mondja tehát az Ige, Isten szerelme kiöntetett a szellemünkbe, a szívünkbe, a bensınkbe a 

Szent Szellem által.  
Tehát a szellemi halált követıen következett be az ember életében a fizikai halál.  
Szeretném megemlíteni, hogy Istennek az eredeti teremtési tervében a halál - akár legyen az 

szellemi halál, legyen az fizikai halál - nem szerepelt, nem tervezte ezt Isten!  
Az İ teremtésének nem volt része a halál. A Biblia azt is tanítja, hogy a fizikai halál Isten 

ellensége, és az embernek is ellensége.  
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1Korinthus 15:26 
„Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.” 
 
Azt szeretném megemlíteni, hogy a szellemi halál most már Isten lábai alatt van, legyızetett!  
Még mielıtt ezt meg tudnánk érteni, meg kell értenünk az ember természetét. Az ember nem 

fizikai lény. Az embernek ugyan van egy teste, de az ember nem fizikai lény! Az ember egy szellemi 
lény!  

Az ember tehát szellemi teremtmény, van lelke, és fizikai testben él.  
A lelkünk tartalmazza az értelmünket, az akaratunkat és az érzelmeinket.  
 
1Thesszalonika 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 tehát az Ige utal a teljes szellemünkre, a lelkünkre és a testünkre.  
 
János 3:3 
„Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát.” 
 
Ezt tanítja Jézus itt Nikodémusnak: „újra kell születned!” 
Nikodémus így kérdez vissza: 
 
János 3:4 
„Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ı 

anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” 
 
Mivel Nikodémus fizikai testében élt, ezért fizikai testében gondolkodott, és úgy képzelte az 

újraszületését, hogy vissza kell mennie az anyja méhébe. 
De Jézus választ ad neki: 
 
János 3:6 
„Ami testt ıl született, test az; és ami Szellemtıl született, szellem az.” 
 
Ha a Római levélben meg fogjuk nézni az Igét, rá fogunk jönni, hogy az újjászületés a 

szellemünk újjászületését jelenti. Az igazi valónk az a szellemünk, és a szellemünk a lelkünkön 
keresztül mőködik, a lelkünk pedig a testünkön keresztül.  

Az embert tehát úgy lehetne megfogalmazni, hogy szellem és lélek mőködik a fizikai testben.  
A fizikai halálnál a szellemünk és a lelkünk elhagyja a testünket, és hazaköltözik. A szellem a 

saját otthonába költözik. Ha keresztény ez a szellem, akkor a mennyországba költözik, ha nem 
keresztény ez a szellem, akkor a pokolba kerül.  

Tudjátok, hogy miért nincs jelentıségét tekintve evangelizációs munka Magyarországon? Mert a 
keresztények ezt nem értik! Nem értik meg az Evangélium hirdetésének a lényegét!  

Megfigyelhetitek, hogy maga Péter is hirdeti az Evangéliumot - az Apostolok Cselekedetei 2-ben 
olvashatjátok.  

Apostolok Cselekedetei 2:47-ben olvashatjátok, hogy mindazok, akik üdvösséget nyertek, 
csatlakoztak a gyülekezethez.  

Mindig elmondom az ateistáknak, hogy mindegy, hogy ık mit hisznek a szívükben. Jobb lenne, 
ha ráébrednének az igazságra, mert én az igazságot mondom nekik. Össze lehet álmodozni bármit, 
akár azt is, hogy visszajövünk még valamilyen élet formájában ide a földre - de ez nem igazság! 
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Ezt mondja Pál a Római levélben: 
 
Róma 7:9 
„Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a 

bőn.” 
 
Hogy megértsük pontosan, hogy Pál mirıl ír itt, fel fogunk olvasni egy hosszabb részt: 
 
Róma 7:4-9 
„Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi: 

azé, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben 
voltunk, a bőnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek 
a halálra; Most pedig megszabadultunk a törvénytıl, minekutána meghaltunk arra nézve, ami 
fogva tartott bennünket; hogy szolgáljunk a Szellemnek újságában és nem a bető óságában. Mi 
mondunk tehát? A törvény bőné? Távol legyen! Sıt, inkább a bőnt nem ismertem, hanem csak 
a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd. 
De a parancsolat által a bőn alkalmat vett, és nemzett bennem minden kívánságot; ugyanis 
törvény nélkül holt a bőn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat 
eljövetelével felelevenedett a bőn.”  

 
Mit mond itt Pál? Pál itt arról beszél, hogy mielıtt még elérte volna azt az életkort, hogy meg 

tudta volna különböztetni a rosszat a jótól, addig az ı szelleme élı volt Isten elıtt.  
Tehát honnan származik az ember szelleme? Istentıl származik tehát.  
 
1Korinthus 7:14 
„Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ı feleségében, és meg van szentelve a hitetlen 

asszony az ı férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig 
szentek.” 

 
Sokan azt gondolják, hogy a csecsemık, amikor megszületnek, az ı szellemük nem Istentıl van. 

Az igazság az, hogy minden csecsemı, aki megszületik, Istentıl élı szellemet kap!  
Ez az Ige nem azt mondja, hogy a hitetlen férj, vagy a hitetlen feleség a hívı házastárson 

keresztül üdvösséget kapna!  
Láttam olyan gyermekeket, akiknek a szüleik igazi bőnösök voltak, bőnös életet éltek, és a 

gyermekek próbálták a szülıket az igaz, helyes útra vinni.  
Miért? Mert a gyermek szelleme, szíve még tudja, hogy mi az igazi, mi a jó. Az ı szelleme még 

élı Isten elıtt.  
Ha Pál, amikor ezeket a sorokat írja, a fizikai halálra értette volna, amit írt, akkor hogyan írhatta 

volna meg a levelét? A ’halál’  szót a szellemi halálra érti, vagyis azt érti ez alatt, hogy 
elszigetelıdött Istentıl a szelleme, amikor elérte azt a kort az életében. Nem azt jelenti, hogy a 
szellem megszőnne létezni.  

Ha a rádiót bekapcsolod, és a rádió nem mőködik, akkor a rádióval valami probléma van. Ha a 
rádió nem mőködik, az nem azt jelenti, hogy az a rádió nem létezne, csak egyszerően nem mőködik.  

Ugyanígy a szellemi halál nem azt jelenti, hogy a szellemed nem létezik, csak elszigetelıdött 
Istentıl.  

Milyen korban érjük el ezt az elszigetelıdést? Ez függ a környezetünktıl, a neveltetésünktıl, a 
körülményeinktıl.  

Vannak olyan emberek, akik az értelmükben sérültek - soha nem tudják elérni ezt a kort. Ha ezek 
az emberek meghalnak, akkor egyszerően hazaköltöznek, visszaköltöznek az Úrhoz, mert a 
szellemük Istentıl született, és nem szakadt el a szellemük az Istentıl, nem tette lehetıvé ezt az 
értelmük.  
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De a bőn természete a testünkben lakozik, és miután újjászületünk, még mindig ott lakik a 
testünkben.  

Pál azt tanítja, hogy: én a testemet megsanyargatom - ez alatt azt érti: alávetem a szellememnek. 
Úgy tudta a testét a szelleme alatt tartani, hogy Isten Igéjét vallotta meg rendszeresen.  
Pál azt mondta, hogy: meghaltam. Mit jelent az, hogy: „meghaltam”? Azt jelenti, hogy a 

szelleme nem volt többet összeköttetésben Istennel.  
Nem azt jelentette, hogy a szelleme megszőnt létezni! Még mindig szellemi teremtmény volt, 

még mindig szellemi lényegő volt, csak már nem volt összeköttetésben Istennel.  
Ahogy mondja Pál: annak idején éltem – a szelleme volt élı - de most már nem élek Istennek – 

mondja Pál.  
Ezért a keresztények újjászületése a szellemük újjászületését jelenti.  
Elıször tehát a szellemi halál következik be, és utána a fizikai halál egy következménye a 

szellemi halálnak.  
Vissza lehet utalni egészen Ádámig, az elsı emberig. Amikor Isten azt mondta neki: amikor azon 

a napon eszel arról a fáról, bizony meghalsz – nem halt még meg, több mint ezer évig élt. 
Szellemileg halt meg. A szellemében halt meg.  

Az ember egy szellemi teremtmény, van lelke és fizikai testben él. A fizikai halálnál a 
szellemünk és a lelkünk egyszerően kilép a testünkbıl, elhagyja a testünket végleg, és hazaköltözik.  

Van egy tökéletes példa erre a Bibliában: 
 
Lukács 16:19 
„Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan 

vigadozván:” 
 
Tehát egy bizonyos emberrıl van szó. Nem egy példabeszéd, nem egy kitalált személy. Mondja 

az Ige, hogy: „vala pedig”  – tehát létezett ez az ember, ez egy valóságos példa.  
 
Lukács 16:22 
„L ın pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; 

meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték.” 
 

Figyeltétek, hogy a koldust az angyalok vitték Ábrahám kebelébe? Tehát felvitték ıt. Nem a 
testét - a testét eltemették. Mégis azt mondja az Ige, hogy felvitték ıt Ábrahám kebelébe az 
angyalok. Kit? A szellemét és a lelkét.  

Így szól a gazdag ember: 
 
Lukács 16:24 
„És ı kiáltván, monda: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam,  és bocsásd el Lázárt, hogy 

mártsa az ı ujjának hegyét vízbe, és hősítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e 
lángban.” 

 
Lukács 16:23 
„És a pokolban felemelé az ı szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt 

annak kebelében.” 
Amit ebbıl a részbıl most szeretnék hangsúlyozni: mind Lázár, a koldus, mind pedig a gazdag 

ember a haláluk után is teljes tudatuknál vannak. Az ember tehát nem úgy halt meg, mint ahogy egy 
kutya elpusztul. Nincs tehát arról szó, hogy a lelkünk aludna.  

Miért van tehát az, hogy tudatunknál vagyunk? Azért voltak tudatuknál mind a ketten, mert 
szellemi lények, és a szellemünk soha nem hal meg.  

Látták egymást, beszéltek egymáshoz, hallották egymást. Megvoltak az érzékszervei is, mert 
szenvedett a pokolban a forróságtól, és szeretett volna könnyebbséget magának.  

Tehát a test, az nem mi vagyunk. Ami valójában vagyunk, az ennek a testnek a belsejében van.  
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Meg kell tehát ismernünk a három fajta halált! Létezik a szellemi halál, a fizikai halál, és létezik 
az örökkévaló halál, vagy más néven a ’második halál’. A ’második halál’ jelenti az otthonát a 
szellemileg halott embereknek.  

A valóságos halál a szellemünk halálát jelenti, nem a fizikai testünk halálát - de a fizikai halál az 
a szellemi halál kinyilvánulása a testünkben.  

A ’második fajta’ halál pedig a végleges halált jelenti. Tehát a második halál tulajdonképpen a 
szellemileg halott embereknek, szellemeknek a végleges halálát jelenti.  

Ezek a szellemileg halott szellemek az utolsó ítélet napján a Mennyei Atya ítélıszéke elé fognak 
kerülni.  

De te és én, hívı keresztények, nem leszünk ott! Részünk lesz a második feltámadásban!  
A halál és a pokol kiadták a halottaikat – így írja a Biblia. 
 
Jelenések 20:13-15 
„És a tenger kiadá a halottakat, akik benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a 

halottakat, akik ınáluk voltak; és megítéltetnek mindnyájan az ı cselekedeteik szerint. A 
pokol pedig és a halál vettetének a tőznek tavába. Ez a második halál, a tőznek tava. És ha 
valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tőznek tavába vetteték.” 

 
Nagyon sok tanítás kapcsolódik ehhez.  
Amikor megszületünk ebbe a világba, akkor beírattatik a neved az Élet Könyvébe.  
Hitler is benne volt az Élet Könyvében. Nem keresték volna a nevét, ha nem lett volna benne. De 

nem fogadta el élete Urának Jézus Krisztust - tehát jelenleg nincs ebben a Könyvben az ı neve.  
Az itteni Igében felolvasott ’halál’ tehát nem a fizikai halálra utal, hanem a szellemi halálra. 

Azokra vonatkozik tehát ez az Ige, akik nem születtek újjá a szellemükben. A pokolba kerülnek, ez 
az ı börtönük, a győjtıhelyük, és az utolsó ítélet napján pedig kikerülnek onnan, a Mennyei Atya 
trónja elé kell kerülniük mindannyiuknak. Ezt követıen pedig a tüzes tóba vettetnek.  

Ez a második halál, vagy az örökkévaló halál.  
Tehát a szellemi halál jött elsıként a földre, és a szellemi halál jelentkezett a testünkben 

akképpen, hogy lerombolja a testünket, és végül is a testünknek fizikai halál vet véget.  
A fizikai halál tehát nem más, mint a szellemi halál kifejezıdése a testünkben.  
 
Róma 8:2 
„Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bőn és a 

halál törvényétıl.” 
 
Tehát a bőn és a halál törvénye volt azelıtt Pál testében.  
Amikor Isten azt mondta Ádámnak, hogy: amikor azon a napon eszel arról, bizony meghalsz – 

nem a fizikai halálát mondta ki Ádámnak, mivel Ádám nem halt meg azon a napon fizikai 
értelemben. Isten a szellemi halált értette ez alatt, a szellemi elszigetelıdését.  

Ha az ember soha nem halt volna meg szellemi értelemben, akkor az embernek nem kellene a 
fizikai halálon, úgymond keresztül mennie.  

Mit jelent tehát a szellemi halál?  
Nem azt jelenti, hogy a szellemed megszőnik létezni! Azt jelenti, hogy az ember szelleme 

elszigetelıdött, elszeparálódott, elkülönült Istentıl. Vagyis az élet forrásáról egyszerően leszakadtál, 
mint amikor egy elemben nincs több erı, akkor nem tud több jelet mutatni magából. 
Az ember nem tud addig helyesen újra életben maradni, amíg nem születik újra a szelleme Istentıl - 
mivel a szelleme el van különülve Istentıl.  

Abban a pillanatban, amikor Ádám a bőnt elkövette, abban a pillanatban elkülönült a szelleme 
Istentıl. Nem volt Isten elıtt élı az ı szelleme. Amikor az alkonyatban Isten a társaságát kereste 
Ádámnak, beszélni szeretett volna Ádámmal, nem találta meg Ádámot. Szólította Ádámot, hogy: hol 
vagy, Ádám? Azt válaszolta Ádám, hogy: elrejtıztem, Uram.  
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Miért kellett elrejtıznie? Mert a szelleme nem tartozott Istenhez. Elkülönült a szelleme Isten 
szellemétıl.  

A szellemi halál mást is jelent, mint hogy csak elkülönült a szellemünk Istentıl. Ahogy Jézus 
mondja: 

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

emberölı volt kezdettıl fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. 
Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” 

 
A zsidók, akiknek Jézus ezt tanította, mindannyian megfizették a tizedüket, gyülekezetbe jártak, 

Jézus mégis azt mondja nekik, hogy: a ti atyátok az ördög.  
Nem azt értette ezalatt Jézus, hogy a fizikai földi apjuk az ördög. Nem lehetett az ördög a fizikai 

apjuk. Az ördög a szellemi atyjuk volt ezeknek az embereknek. Ahogy mondja Jézus, hogy: a ti 
atyátok az ördög.  

A képmutató zsidók, a farizeusok hazudtak Jézusról, és meggyilkolták, mert ık az ördög 
gyermekei voltak.  

Miért? Azért, mert az ördög tulajdonságait viselték magukon.  
Mik az ördög tulajdonságai? A győlölet, a hazugság, a gyilkolás. 
 
1János 3:15 
„Aki gy őlöli az ı atyjafiát, mind embergyilkos az; és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak 

sincs örök élete, ami megmaradhatna ıbenne.” 
 
Amikor győlölsz, akkor meggyilkoltad, akit győlölsz.  
Sajnos a gyülekezetekben is ülnek rendszeresen olyanok, akik ilyen értelemben gyilkolnak! 
Az ördög természete a győlölet, a hazugság!  
A szellemi halál tehát annyit jelent, hogy az ördög természetét viseled magadon.  
Pontosan úgy, mint Isten Szellemétıl újjá születni azt jelenti, hogy Isten tulajdonságait fogod 

magadon viselni. Ahogy mondja az Ige, hogy: „a bőn zsoldja halál.” De ember magától nem keresi 
Istent. Isten keres mindannyiunkat, és meg is talál.  

Isten kegyelmi ajándéka az örök élet.  
Ha Isten élete van a szívemben, akkor Isten természete van a szívemben.  
Mi Isten természete? Isten természete a szeretet, mert Isten maga a Szeretet. A győlöletnek pont 

az ellentettje.  
Ahogy a Róma 5:5-ben olvashatjátok, hogy: „Isten szerelme kiöntetett a mi szíveinkbe” - Isten 

szeretete szellemi dolog, és a mi szellemünkbe kaptuk meg. Ilyen módon tudja a világ meg, hogy te 
Istentıl vagy. Ilyen módon tudja mindenki megállapítani, hogy te Istentıl vagy.  

János 13:34-35 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást. Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást szeretni fogjátok.” 

 
Tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi felebarátainkat. A győlöletbıl a 

szeretetbe költöztünk át. Nem tartozunk továbbá a sátánhoz. Isten szeretete van a szívünkben, Isten 
szeretete vált a természetünkké.  

Amikor Ádám és Éva az ördögre hallgatott, akkor az ördög a szellemi atyjukká vált, és az ı 
természetük a sötétség oldaláról valóvá vált. Az ördög természetét kapták meg a szívükbe. Ez a 
természet kezdett kifejezıdésre jutni a fizikai testükben. Az elsıszülött gyilkolt. A második szülött is 
gyilkos.  
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Jelenleg pedig az ember egységben van az ördöggel, mert kiőzetett a paradicsomból. Nem volt 
legális joga ahhoz, hogy Istent keresse. Nem volt joga ahhoz, hogy Istent szólítsa, hogy Istent 
keresse. Csak az új mesterével van kapcsolata.  

Az ember több így, mint csak egy bőnös, mint egy törvénymegszegı – ennél sokkal többé vált: 
az ember az ördög szellemi gyermekévé vált, és az ı atyjának a természetét viseli magán.  

Ez magyarázza, hogy az ember miért nem tud üdvösséget kapni a saját jó cselekedetei alapján. 
Újjá kell születnie a szívében.  

Ha az ember nem lenne az ördög gyermeke, akkor azáltal, hogy a jó cselekedetekben él, azáltal 
rendben lenne.  

De ha még a jó cselekedeteket cselekszi is, még mindig az ördög gyermeke, és ezáltal a pokolba 
fog kerülni, amikor meghal. A második halált fogja megélni, a tüzes tóban lesz a vége, oda vettetik.   

Az ember ezzel a fajta természetével nem tud megállni Isten elıtt, mert az ördögtıl van a 
természete, az ı atyjától van a természete, amely ıbenne van.  

Ha egy ember megváltást nyer, olyan valaki tudja csak a megváltását megadni, aki megfizette 
ezért az árat - az árat az ı bőneiért. Valakinek az új természetét oda kell adni neki. 

A lóversenyt sem tudod megnyerni egy teherhordó lóval, hanem igazi iskolázott tenyészlovak 
szükségesek hozzá, mert nem lehetséges máshogyan. Csak az a kitenyésztett fajta tudja megnyerni. 

 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden .”  
 
A belsı emberünkre érti ezt az Ige, a szellemünkre. A szellemünk nyert új életet.  
Teljesen mindegy: eredendıen, az eredetétıl fogva az ember az, ami - hiába van magas iskolai 

végzettsége, hány fajta végzettsége van, mennyi a pénze, milyen vagyona van, milyen jó 
munkaerınek tartják, vagy milyen vallásosnak tartják a többiek. Ezekkel nem lehet Isten elıtt 
megállni, amíg a természete az ördögtıl van!  

Az ember ma elveszett, nem azért, amit jelenleg csinál, hanem azért, ami valójában. Amit tesz, 
az annak az eredménye, ami ı valójában a belsejében. Az embernek a szellemi örök életre van 
szüksége a szívében, mert szellemileg halott.  

Köszönet Istennek, Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól! 
  
János 5:26 
„Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete 

legyen önmagában:”  
 
Az újjáteremtett embernek tehát nincs halál az ı életében, mert nem úgy született, ahogy mi 

születtünk.  
Jézusnak nem volt fizikai apja, úgy, ahogy nekünk van. Ezért a halál természete nem volt része 

Jézus életében.  
 
Zsidó 2:9 
„Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés idıre kisebbé tétetett az angyaloknál, a 

halál elszenvedéséért dicsıséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel az Isten kegyelmébıl 
mindenkiért megízlelte a halált.” 

 
Mindenkiért meg kellett ízlelnie a halált!  
A szellemi halál volt ez? Nem hiszem. Fel kellett vennie a bőn természetét magára.  
Azt jelentette ez, hogy Jézus bőnössé vált? Nem, egyáltalán nem ezt jelentette!  
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2Korinthus 5:21 
„Mert azt , aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk 

İbenne.”  
 
Jézus Krisztus nem ismert bőnt, de bőnné lett érettünk. Nem bőnössé!  
Tehát el kellett foglalnia a helyünket. Azzá kellett válnia, ami mi voltunk, hogy mi azzá 

válhassunk, ami İ valójában. Elvitte tehát a bőnt!  
 
Zsidó 9:26 
„Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak 

egyszer jelent meg az idıknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bőnt.” 
 
Tehát egyes számban olvashatjátok: a bőnt!  
Ez azt jelenti, hogy a bőn természetét törölte el. Vagyis magára vette a mi bőnös természetünket. 

A szellemi halál természetét vette magára, hogy nekünk örök életünk lehessen.  
Megértettétek-e most jobban?  
Most sem értjük. Nem hiszem, hogy meg tudnánk érteni ezt, hogy mi az, amit Jézus Krisztus tett 

értünk, de el tudjátok hinni a szívetekben, mert a Biblia így mondja, így tanítja.  
 
János 10:10 
„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és bıvölködjenek.” 
 
Ahogy mondja János 5:26-ban az Ige, Jézus Krisztusnak Isten élete volt a szívében. Isteni fajta 

élet volt tehát Jézus Krisztusban.  
 
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.” 

 
Az Atyának örök élete van, a Fiúnak is örök élete van, és Jézus azért jött, hogy nekünk is örök 

életünk lehessen!  
Az örök élet tehát azt jelenti, hogy a fizikai halált követıen örök életünk van. Szellemi életet 

kaptunk. Örök szellemi életet.  
Nem a fizikai halál a lényeg. A testünk föltámadása késıbb fog bekövetkezni, amikor Jézus 

Krisztus második eljövetele bekövetkezik.  
Az újjászületés nem fokozatosan történik meg! Azonnali. A szellemed újrateremtıdik abban a 

pillanatban.  
Ahogy olvastuk az Efezus 2:8-ban, hogy szellemileg voltunk halottak. 
 
Efezus 2:1 
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bőneitek miatt.”  
 
Efezus 2:8-9 
„Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által; és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez; 

Nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék.” 
 
Nem cselekedetekbıl kaptátok!  
Az ember általában hajlamos arra, hogy mindig megdolgozzon valamiért, megküszködjön. De 

ezt nem tudod kiérdemelni, ezt ajándékként kaptad!  
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El kell ismerned, hogy amúgy teljesen reménytelen vagy, és teljesen reménytelen a helyzeted e 
nélkül.  

El kell ismerni, hogy Jézus nélkül az vagy, mint amit a Biblia mond rólad: egy elveszett bőnös 
természet vagy.  

Amikor jössz, és elfogadod Jézus Krisztust, akkor Jézus Krisztus kegyelmi ajándékát fogadod el, 
ez pedig Isten ajándéka. 

 
Róma 8:14-16 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság 

szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, 
Atyám! Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei 
vagyunk.”  

 
 
A következıkben el fogjuk mondani a közös imádságot. Ez az imádság az igaz útra fog vinni 

Istennel. Üdvösséget fog hozni az életedbe, újjá fogsz születni.  
Ismételd el ezt az imádságot utánunk! 
 

„Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia! 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért, a Biblia tanítása szerint. 

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért! 
Kérlek, Jézus, hogy legyél az én Uram, és Megváltóm, és Gyógyítóm! 

Jézus, Te vagy az én Uram, és Megváltóm, és Gyógyítóm! 
És én meg vagyok váltva, és ez az igazság!  Amen!” 

 
 
Róma 10:13 
„Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”  
 
Új teremtménnyé lettél Jézus Krisztusban!  
Szükséged van egy Bibliára, és arra, hogy ezt a Bibliát elkezd olvasni rendszeresen, az 

Újszövetséget! 
Szükséged van arra, hogy felnövekedj az Úr dolgaiban!  
Azt javasoljuk a számodra, hogy naponta olvasd a Bibliát! Javasoljuk a további kazetták 

hallgatását, és a könyvek olvasását, mert ezek fognak vezetni az utadon!  
 


