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MEGVÁLTÁS A SZELLEMI HALÁL ÁTKÁBÓL 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 10. 07. 

Galata 3,13-14. 29. Egyszerű fordítás 
13. Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az 

átkot. Az Írás ezt így magyarázza: „Átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki.”  
14. Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy 

hitük által megkapják a megígért Szent Szellemet. 
29. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottjai vagytok, és egyúttal örökösei 

mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért. 
Ez az igesor elmondja, hogyan váltott meg minket Jézus Krisztus az ószövetségi törvény háromszoros 

átkától: a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi halál átkától. A Biblia azt is leírja, hogy Jézus hogyan 
nyitotta meg az utat számunkra, hogy az átkok helyett Ábrahám áldásait élvezhessük: a bővölködést (2Kor. 
8,9), a szent egészséget (1Pét. 2,24) és az örök életet (1Ján. 3,14).  

Az újjászületett hívőknek ezekben a szellemi áldásokban kellene járni. (Ef. 1,3) Fontos, hogy minden 
hívőnek legyen megfelelő igei ismerete a megváltásról, mert ezek jó irányba fogják megváltoztatni az 
életüket! 

Az első átok az Édenkertben szállt az emberiségre Isten parancsának a megszegése miatt. Az ember a 
bukás által a bűn és a halál rabszolgájává vált. A halál mindig is rejtély volt az ember számára, ami ma már 
az Írásokból megérthető. A halál nem volt része a teremtésnek és Isten eredeti tervének sem. A Biblia szerint 
a halál az Isten és az ember ellensége, vagyis a halál nem Istentől származik, mert a mennyben minden 
örökéletű. 

1Korinthus 15,26.  
26. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.  
A halál fogalmának megértéséhez tisztán kell látnunk, hogy az ember nem fizikai lény; hanem az ember 

szellem, van lelke és testben él. (1Thes. 5,23) Az örök élet elnyeréséhez az embernek újjá kell születnie, 
amit Jézus befogadásával nyerhet el. (Ján. 3,1-7) A szellemi újjászületéssel átkerülünk Isten orszábába, és a 
földi életünk végén a mennybe kerülünk. 

A Biblia háromféle halálról beszél, amelyről feltétlenül tudnunk kell: (1) a szellemi halálról; (2) a fizikai 
halálról; (3) az örök halálról vagy más néven a második halálról, amely azt jelenti, hogy a pokol (az ördög és 
a pokol lakói) a tűzzel és kénkővel égő tóba lesz vetve. A szellemi halál nem a testünket, hanem a 
szellemünket tartja fogva. Az ember fizikai halála a szellemi halál következménye. A második halál az örök 
halál állapota, ahova az elhunyt szellemi halottak tartoznak. 

Elsőként a szellemi halál jött a be földre, majd megnyilvánult a fizikai testben azzal, hogy halandóvá 
tette, és jelenleg is megbetegíti, megöregíti és elpusztítja azt. A fizikai halál az embereken uralkodó szellemi 
törvény megnyilvánulása, amit Pál ”a bűn és a halál törvényének” nevez. (Róm. 8,2) Most nézzük meg, 
hogy hogyan jött be a halál a földre. 

1Mózes 2,17. Egyszerű fordítás 
17. A Jó és Rossz Megismerésének Fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből 

eszel, azon a napon biztosan meghalsz! 
Ádám és Éva az Édenkert összes fájáról ehetett egy kivételével, a jó és gonosz tudásának fájáról, mert 

Isten ettől az egytől tiltotta el őket. Amikor Isten azt mondta Ádámnak, hogy “amely napon eszel arról, 
bizony meghalsz”, ezzel nem a fizikai halálra utalt, hanem a szellemi halálra. Az engedetlenségüknek az ára 
a szellemi halál lett, ami az Istentől való elkülönülést jelenti.  

Abban a pillanatban, amikor Ádám vétkezett, elkülönült Istentől. Ha az ember nem halt volna meg 
szellemileg, akkor soha nem halt volna meg fizikailag sem. /A fizikai halál Ádám esetében sem azonnal 
nyilvánult meg, mert ő 930 évig élt a földön. (1Móz. 5,5)/ Most nézzük meg a következő igesorban, hogy 
fizikailag ez miként nyilvánult meg. 

1Mózes 3,8-10. Egyszerű fordítás 
8. Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az Örökkévaló Isten sétára indult a 

kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák közé.  
9. De az Örökkévaló Isten kiáltott: „Ádám, merre vagy?” 
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10. „Meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert meztelen vagyok, ezért elbújtam” — felelt 
Ádám. 

Amikor alkonyatkor Isten szokásához híven lejött a Kertbe, hogy sétáljon és beszélgessen Ádámmal, így 
kiáltott: “Ádám...hol vagy?” Ádám pedig azt felelte: “Elrejtőztem”. Ez azt jelenti, hogy ő már el volt 
szakadva Istentől. Amikor Ádám és Éva az ördögre hallgatott, ő vált a szellemi atyjukká, és az ördög 
természete került a szellemükbe, ami a szellemi halált jelenti. Az ember így szakadt el Istentől és abban a 
pillanatban közösségbe került az ördöggel. 

1Mózes 3,22-24. Egyszerű fordítás 
22. Akkor az Örökkévaló Isten ezt mondta: „Most hát az ember olyanná lett, mint egyikünk: ismeri 

a jót és a rosszat. Nem engedhetjük meg, hogy kinyújtsa kezét, és szakítson az Élet Fájának gyümöl-
cséből és örökké éljen.”   

23. Ezért kiűzte az embert az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből az ember testét 
kiformálta.  

24. Miután kiűzte őket, az Éden kertje elé kerubokat állított, lángoló karddal, amely minden 
irányban villogott. Azért állította oda a kerubokat, hogy őrizzék az Élet Fájához vezető utat. 

Ádám ki lett űzve a Kertből, hogy ezután nem ehessen az élet fájáról azért, hogy a sátán Ádámon 
keresztül ne tudja megszerezni az örök életet. Ha az ember hozzájutott volna az élet fájához, akkor örökké 
élt volna elveszett állapotában. Így a föld maga lett volna a pokol. Az elbukott első ember (Ádám) kizáratott 
az Édenkertből, és elveszett állapotában nem közeledhetett Istenhez.  

A megváltozott természetű ember többé már nem Isten hívására válaszolt, hanem az új urának, az 
ördögnek felelt. Ez a gonosz természet megmutatkozik az emberiség családfájában, mert emberről emberre 
öröklődik az eredendő bűn. A gonoszság hamarosan meg is nyilvánult a testvérgyilkosságban. (1Móz. 4,8) 
Az elveszett  ember nem csak törvényszegő és bűnös, hanem még az ördög természete is uralja. Az eredendő 
bűn következtében minden ma megszülető gyermek örökli a bukott ádámi természetet. 

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

volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot 
szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. 

Jézus a fentieket mondta a farizeusoknak, akik nagyon vallásosak voltak. Szombatonként a zsinagógába 
jártak, imádkoztak, tizedet fizettek és böjtöltek. Sok más kedves és jó dolgot is tettek, de hazudtak 
Krisztusról és megölték Őt. Isten gyermekeinek és örököseinek nem volna szabad hazudniuk. (Róm. 9,1) Ha 
valaki hazudik, nem embereknek, hanem Istennek hazudik. (Csel. 5,3-4)  

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a hazudik szó jelentése: tudatosan valótlant mond. A hazug szó 
jelentése: 1./ aki rendszeresen valótlant mond 2./ megtévesztő módon beszél.  

Jézus azt mondta, hogy a farizeusok az ördög gyermekei, mert az ördög tulajdonságait hordozták. Ebből 
két dolgot érthetünk meg, hogy miért nem üdvözítheti az embert a magaviselete és a jó cselekedete, és miért 
kell a szellemében újjászületnie. Ha az elveszett emberben nem a gonosz természet lenne, akkor elég lenne 
jól viselkednie és rendben lenne az Istennel való kapcsolata. Mivel azonban az ördög gyermeke, még ha 
megpróbál is helyesen cselekedni, attól még a halála után a pokolba fog kerülni.  

Az ember szellemi halottként azért nem tud megállni Isten jelenlétében, mert az ördög gonosz természete 
van a szellemében. Az ember elveszett (bűnös), nem azért, amit tesz (lopott, csalt), hanem azért, ami ő 
valójában (Istentől elkülönült, szellemileg halott). Amit az elveszett ember tesz rossz dolgokat (lop, csal, 
tolvajkodik), az annak az eredménye, ami ő maga (ördög gyermeke). 

Az ember csak úgy nyerhetett megváltást és üdvösséget, hogy valaki (az egy bűntelen Jézus) kifizette a 
bűneiért járó büntetést és új természetet adott neki. Az új természet elnyerését nézzük meg az öszvér és a 
versenyló példáján keresztül, ahol az öszvér az elveszett embert, a versenyló az újjászületett embert 
jelképezi. 

Megpróbálhatsz egy öreg, lógófülű öszvérből versenylovat csinálni, de ez nem fog sikerülni. Reszelget-
heted a fogát, kifényesítheted a patáit, etetheted a legjobb abrakkal, mindennap körbefuttathatod a pályán, és 
tarthatod a legszebb istállóban. De amikor a verseny napján eldördül a startpisztoly, akkor csak egy nagyot 
fog ugrani ilyedtében, majd elmenekül, mert csupán egy öszvér és nincs meg benne a versenyló természete.  
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Ugyanakkor egy versenyló, még akkor is, ha nem gondoskodnak róla megfelelően, a startpisztoly 
hangjára nekiiramodik, mert ez az alaptermészete. Versenyzésre született és ez a vérében van. Ahhoz, hogy 
egy öszvérből versenyló legyen, újra meg kellene születnie versenylóként, de ez lehetetlen.  

Az ember viszont, aki testben élő szellemi lény, ő képes újjászületni! Az ember természete megváltozhat, 
új teremtménnyé válhat Jézus befogadásával! Nem számít, hogy mennyire tanult valaki, mennyi pénzze van, 
vallásos vagy ateista, elveszettként nem képes megállni Isten jelenlétében a bukott természete miatt. 

Engem is megkereszteltek, első áldozó voltam, bérmálkoztam, ennek ellenére mégis az ördög gyermeke 
voltam. Kijártam az iskoláimat, munkahelyem lett, de még mindig az ördög hatalma alatt voltam. Negyven 
évesen születtem újjá és csak akkor váltam Isten gyermekévé.  

Szomorú, hogy akadnak olyan lelkipásztorok, akik úgy élik le az életüket és úgy szolgálnak, hogy nincs 
üdvösségük, nem Isten az atyjuk, nem a Menny családjába tartoznak. Az embernek isteni fajta életre van 
szüksége, mert szellemileg halott. Hála Istennek, Krisztus megváltott minket a szellemi halál átkától is, és az 
isteni fajta életben részesített bennünket, amikor befogadtuk Őt.   

János 5,26. Egyszerű fordítás 
26. Mert ahogyan az élet forrása az Atyában van, ugyanúgy a Fiúnak is megadta, hogy benne is az 

élet forrása legyen. 
Jézus Krisztusban nem volt halál, mert Ő nem úgy született, ahogy mi. Benne nem volt ott a szellemi 

halál természete, ezért nem lehetett neki földi apja, hogy nem örökölhesse az eredendő bűnt. Az Ige mégis 
azt mondja: Ő minden emberért megízlelte a szellemi halált is, amikor három napra lement a pokolba.  

Zsidó 2,9. 
9. Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer 

jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.  
Ebben a versben ez áll: áldozatával eltörölte az ádámi eredendő bűnt, és nem a bűnőket. 
Zsidó 9,26. Egyszerű fordítás 
26. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor fel kellett volna áldoznia magát a világ 

teremtése óta. Ő azonban csak egyetlen egyszer jelent meg – amikor az elrendelt idő elérkezett –, hogy 
önmagát feláldozza. Ez az egyetlen áldozat viszont egyszer s mindenkorra elegendő, mert amikor 
Jézus Krisztus saját magát feláldozta, akkor véglegesen leszámolt a bűnnel. 

Jézus azért jött, hogy magára vegye a mi bűn-természetünket, a szellemi halál állapotát, hogy ennek árán 
örök szellemi életet nyerhessünk. Isten nem tekint ránk bűnösként, ha vétkezünk is, mert megadatott a 
bűnbocsánat Jézus vére által.  

1János 1,7. Egyszerű fordítás 
7. Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben 

vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten Fiának a vére – vagyis áldozati halála – megtisztít, és tisz-
tán tart bennünket minden bűntől. 

Tehát különbség van a két dolog között: 
– amikor Jézus magára vette a mi szellemi halálunkat, akkor Ő az eredendő bűntől váltott meg, ezért áll 

egyes számban a Zsidó 9,26-ban; 
– Jézus kiontott szent vére pedig az általunk elkövetett vétkeket törölte el.  
Jézus azért jött, hogy mi az isteni fajta örök életben bővölködhessünk. (Ján. 10,10) Ádám kiűzetett az 

Édenkertből, hogy ne ehessen az élet fájáról, mivel megszegte Isten szavát. De a Jelenések 2,7 gyönyörű 
szavai szerint viszont akik most befogadját Jézust (Igét) és engedelmeskednek annak, visszakerülnek a 
Paradicsomba és ehetnek az élet fájáról.  

Jelenések 2,7. 
7. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az 

élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.  
Az újjászületés nem fokozatosan megy végbe, hanem egy pillanat műve. Istennek ezt az ajándékát abban 

a pillanatban megkapjuk, amikor Jézust hittel megvalljuk életünk Urának. 
Efézus 2,1. 
1. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,  
Szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amiből Jézus kihozott, megelevenítette és élővé 

tette a szellemeteket. A következő versek elmagyarázzák, hogyan ment ez végbe: 
Efézus 2,8-9. Egyszerű fordítás 
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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.  
Tehát az üdvösséget nem lehet elnyerni fizikai cselekedetek által, nem lehet megdolgozni érte. Mivel 

szellemi eredetű az Istentől való elkülönülés, ezért a helyreállítás is csak szellemi eredetű lehet. Sok ember 
fizikai szinten szeretne tenni valamit annak érdekében, hogy megváltsa önmagát, hogy neki is része legyen a 
megváltásban, de ez nem lehetséges. Egyszerűen csak el kell ismernie, hogy kilátástalan helyzetben van, 
elveszett és nincs kapcsolata Istennel. Egyetlen megoldás van erre, el kell fogadnia a megváltás ajándékát, 
amit Jézus drága áron vásárolt meg számára. 

Róma 8,14-16. Egyszerű fordítás 
14. Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít. 
15. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává 

benneteket. Ellenkezőleg! Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez: „Abba!”[ 
16. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk. 
Ha átkerültél már a szellemi halálból a szellemi életbe, akkor bizonyosság van a szívedben arról, hogy 

Isten a te mennyei Atyád. 
 
 

 


