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Ajánlás

1996. július 17-én drága barátom és munkatársam, David 
McQuilken [dévid mekuilkn] hosszú betegség után Urához és Megvál-
tójához költözött. Daviddel 45 éven át dolgoztunk együtt a CEF-ben1, 
és mindig nagyon közeli barátság fűzött minket egymáshoz.

Feleségemmel alapítói vagyunk az írországi CEF-nek, amelyet 14 
éven át (1950–1964) vezettünk. David és felesége, Mollie szinte a kez-
detektől együtt dolgozott velünk. Amikor mi lettünk az európai vezetők, 
ők követtek minket az írországi munka vezetésében. Ebben a tisztség-
ben több mint 30 évig szolgálták Istent, és az Úr fel tudta őket használni 
arra, hogy egész Írországban nagyon erős CEF-munkát építsenek fel. 
Ma a másfél milliós Észak-Írországban majdnem száz főállású munka-
társunk dolgozik a CEF-ben2.

Az írországi CEF-munkát két évvel ezelőtt3 átadták utódaiknak, 
Henry és Madeline Berry-nek [medlin beri]. Ez azonban korántsem 
jelentette azt, hogy nyugdíjba mentek. Továbbra is minden idejüket a 
CEF-munkának szentelték. David Írországban és Európa különböző 
részein tanító, igehirdető és segítő szolgálatban vett részt. E mellett a 
munkája mellett társszerkesztője lett az általam indított sorozatnak, és 
szorosan együttműködött velem a kötetek elkészítésében. Tulajdonkép-
pen halála előtti utolsó szolgálata a második, Hogyan vezethetünk egy 
gyermeket Krisztushoz? c. kötethez írt előszó volt.

Tervei szerint egyre jobban részt vett volna a könyvek szerkeszté-
sében. Isten azonban más szolgálatot tartogatott neki a dicsőségben, és 
hazavitte.
1 CEF: Child Evangelism Fellowship − A nemzetközi szolgálatot ezzel a rövidí-

téssel jelöljük. A magyarországi szolgálat rövidítése VISZ, Vasárnapi Iskolai 
Szövetség, míg a magyar nyelvterületen működő szolgálatok elnevezése GyEK, 
Gyermek-Evangélizációs Közösség. (Szerk. megj.)

2 1996-os adatok. A legfrissebb adatok megtekinthetők az alábbi honlapon: 
www.cefireland.com

3 1994-ben (Szerk. megj.)
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A harmadik kötetet, amelyet most tart kezében az Olvasó, David 
emlékének és feleségének, Mollie-nak ajánlom, akivel nagyon együtt ér-
zünk, különösen most, amikor férjét az Úr magához vette.

David hosszú idő óta szerette volna nyomtatásban látni ezt a köny-
vet. Nagyon szerette, és nagyon jól tanította a Biblia tantételeit. Egészen 
az Úrhoz költözéséig csodálatos bizonyságtétel és példa volt mindenki-
nek, akivel csak kapcsolatba került. Teljes békességben, örömmel vár-
ta, hogy elköltözzön ebből a testből, és az Úrnál legyen. Kedvenc igéje, 
amelyet gyakran emlegetett utolsó napjaiban, a Róma 8,1 volt. Tudta, 
megértette, teljes szívéből hitte, és örömmel vette azt a nagy igazságot, 
amelyről ez az igevers ír: „Nincsen tehát most már semmiféle kárhoztató 
ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak”. Ez az igazság nagyon 
sokat jelentett neki mind életében, mind halálakor.

David nagyon aggódott amiatt, hogy a mai gyermekmunkában vi-
szonylag ritkán tanítjuk a Biblia tantételeit. Azért szorgalmazta a könyv 
megírását, hogy az egész világon segítséget nyújtsunk a gyermekmunká-
soknak a tantételek tanításához.

Isten segítsen mindnyájunknak, hogy megértsük és tanítsuk a gyer-
mekeknek ezeket a nagy bibliai igazságokat a világ minden részén. David 
is mindennél jobban azt szerette volna, ha a gyermekek világosan megér-
tik Isten üzenetét.

Sam Doherty
„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan 

munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét” 
(2Tim 2,15).

„Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az igehirdetés-
re, a tanításra” (1Tim 4,13).

Ajánlás
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Előszó

A bibliaiskolában, ahol több mint három évtizede munkanapjaimat 
töltöm, sokszor megdöbbent valami, ami alól a keresztyén családokból 
érkező diákjaink sem kivételek. Bár gyülekezetben nőttek fel, sokan van-
nak közöttük, akiknek nincs alapos ismeretük a keresztyén tantételekről. 
Szó sincs arról, hogy áldozatul estek volna a tévtanításoknak, de sok fia-
talnak nehézségei támadnak, ha világosan meg kell fogalmazniuk, miben 
hisznek. Ha figyelembe vesszük, hány órát töltöttek vasárnapi iskolában, 
istentiszteleten és bibliaórán, nehéz a jelenségre magyarázatot találni.

Azt hiszem, hogy a keresztyén családokban és gyülekezetekben 
felnövő gyermekek nagyon gyakran csak egyszerű történeteket halla-
nak, és nem tanítják nekik a Biblia tantételeit. Jól tudják például, hogy 
Dávid megölte Góliátot, Dániel megmenekült az oroszlánok verméből, 
és Jézus megvendégelte az ötezret. Ezt a bibliaismeretet természetesen 
csak dicsérni lehet. A gyermekek szeretik a történeteket, és történeteket 
elmondani sokszor könnyebb, mint igazságokat elmagyarázni. Fogal-
makat nehezebb tanítani, és kevésbé izgalmas, mint pergő eseményeket. 
A gyermekek azonban előbb-utóbb fel fogják tenni (vagy fel kellene ten-
niük) a nagy kérdést: Mit tanítanak ezek a történetek Istenről és rólunk?

Sam Doherty nagy szakértője annak, hogy hogyan kell a történe-
tekből kiemelni és rendszeres alapossággal tanítani a bibliai igazságokat. 
Sokszor ültem az óráján és hallgattam tanítását. Nagyon jó előadó is. 
Diákok egész nemzedékei élnek és dolgoznak aktívan szerte Európában, 
sőt más földrészeken is, akik nagy haszonnal merítettek a könyv anyagá-
ból. Örömmel tölt el, hogy most a kedves Olvasó is a kezében tarthatja 
a könyvet. Társadalmunk a keresztyén értékek hanyatlásának korát éli. 
Ebben a társadalomban gyermekeinknek nagy szükségük van arra, hogy 
megértsék a Biblia tanítását. Ezeket a nagy igazságokat pontosan és ér-
dekesen tanítsuk nekik! A könyv ezeknek a céloknak az eléréséhez nyújt 
segítséget. Olvassuk és használjuk!

Doyle Klaassen, a németországi Brake Bibliaiskola igazgatója
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Bevezetés

Miért van szükség erre a könyvre?
Szinte minden gyermekmunkás egyöntetűen úgy véli, manapság az 

egyik legnagyobb gond az, hogy mennyire nem ismeri, vagy nem érti a 
gyermekek túlnyomó többsége a Biblia tantételeit. Ez tapasztalható még 
sok, úgynevezett keresztyén országban is (bár a valóságban messze nem 
keresztyének már).

Ugyanakkor mindnyájan hisszük, hogy az igazság teszi az embere-
ket – köztük a gyermekeket is – szabadokká ( Jn 8,32). A világ gyerme-
keinek hallaniuk kell, és meg kell érteniük a Biblia tantételeit, és enge-
delmeskedniük kell tanításának.

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” 
(Róm 10,17).

„Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?” (Róm 10,14).

A könyv célja
Könyvemet gyermekmunkásoknak írtam, és írás közben két cél le-

begett a szemem előtt.
 A gyermekmunkásoknak abban kívántam segítséget nyújtani, 

hogy önállóan átgondolják, és világosabban megértsék a Biblia 
tantételeit. Ha valamit nem értünk, nyilvánvalóan tanítani sem 
tudjuk.
Különösen fiatalabb gyermekmunkások fordultak hozzám az-
zal a kívánsággal, hogy egy olyan, tantételekről szóló könyvre 
lenne szükségük, amelyet alapnak használhatnának saját ige-
tanulmányozásukhoz. Remélem, könyvemben segítséget talál-
nak. Javaslom mindenkinek, hogy részletesen vegye át a könyv 
anyagát – oldalról oldalra, igéről igére −, és használja azoknak az 
igazságoknak a tanulmányozásához és megértéséhez, amelyeket 
a Biblia tanít.
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Tudunk-e szánni naponta mondjuk 30–45 percet arra, hogy a 
Biblia fő tanításaival részletesen foglalkozzunk, amihez a köny-
vet használhatjuk útmutatónak? Ha rá tudjuk szánni az időt, 
hiszem, hogy Isten segít, és gazdagon megáldja az Ővele való 
kapcsolatunkat, igei látásunkat és a gyermekek közötti szolgá-
latunkat.
Különösen azt szeretném, ha a tantételek tanulmányozásánál 
életünket, szavainkat és cselekedeteinket mindig igyekeznénk 
összehangolni azzal, amit megértettünk, hiszünk és tanítunk. 
Különben „zengő érc” vagy „pengő cimbalom” lesz belőlünk 
(1Kor 13,1).
A legnagyobb bizonyságtételünk az, ha azt mondják rólunk, 
hogy „úgy élt, ahogyan prédikált”.

 A gyermekmunkások felkészüléséhez kívántam segítséget nyúj-
tani, hogy a gyermekeknek ezeket a tantételeket egyszerűen, lo-
gikusan és érdekesen taníthassák. Véleményem szerint a gyer-
mekek az egész világon leginkább az egészséges, biblikus, elmé-
letileg helyes, evangélizáló tanítást nélkülözik, és szeretném, ha 
ez a könyv ennek a hiánynak a pótlásában segítene.
Több mint 46 évig dolgoztam a CEF-ben. Ez a világ legnagyobb 
gyermekmissziója, amely majdnem kétezer főállású és több ezer 
önkéntes munkatársat számlál. Hálás vagyok missziónk nagysá-
gáért és a gyermekek millióiért, akik évente hallják az evangéliu-
mot. Különösen hálás vagyok azonban azért, hogy a CEF mindig 
is hangsúlyozta: ne csak történeteket, hanem a Biblia igazságait 
tanítsuk. Ez mindig nagy segítséget és feladatot jelentett nekem. 
Bízom abban, hogy könyvem bizonyos mértékig szintén ezt erő-
síti.

A könyv háttere
Évekig dolgoztam írásom tartalmán, és anyagát a CEF európai ok-

tatóközpontjában számos csoportnak tanítottam. Olyan jegyzetek alap-

Bevezetés
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ján készült, amelyeket évek során ezeknek a hallgatóknak dolgoztam ki. 
Tartalmának nagy része nem tőlem származik. Sok gondolatot és váz-
latot vettem át más, esetleg sokkal korábban élt hívő emberek műveiből. 
Sajnos, ilyen sokévi átdolgozás után nem tudom többé megadni a for-
rásműveket, amelyek olyan nagy segítséget jelentettek munkámban. He-
lyette olyan könyvek jegyzékét állítottam össze a könyv végén, amelyek a 
legnagyobb segítséget és áldást jelentették nekem.

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni azért a segítségért is, ame-
lyet időről időre Jennifer Haaijer [dzsenifer háje], egy nagyon tehetsé-
ges és jó CEF-tanító írásaiból és tanításából kaptam, valamint a David 
McQuilkennel folytatott beszélgetésekért, akinek könyvemet is ajánlot-
tam.

Ez az a könyv, amelyet mindig is meg akartam írni, és a világ min-
den táján élő gyermekmunkások rendelkezésére akartam bocsátani. Azt 
hiszem, nagyon kevés olyan könyv van, amely a Biblia alapigazságainak, 
tantételeinek tanításáról szól és több nyelven megjelent. Ezért érkezett 
hozzám olyan sok kérés gyermekmunkásoktól, különösen Kelet-Euró-
pából, hogy írjak egy ilyen könyvet.

A könyv címe
Könyvemnek azt a címet adtam, hogy Hogyan tanítsunk bibliai tan-

tételeket gyermekeknek?, és nagyon sokszor használom a tantétel (doktrí-
na) szót. Az eredeti szó tanítást jelent, és mint később látni fogjuk, azok-
ra az igazságokra utal, amelyeket mi, keresztyének hiszünk és tanítunk. 
A Bibliában nagyon sok ilyen igazságot találunk.

Mindnyájan tudjuk, hogy Isten az Ő Igéjében, a Bibliában az igaz-
ság meghatározott és objektív tudományát, ill. rendszerét jelentette ki, és 
ez az igazság a keresztyén Egyház alapja (1Kor 3,10; Ef 2,20), amelyet 
ránk, sáfáraira bízott (2Tim 1,13–14; 1Tim 1,11; 1Kor 4,1–2).

Az igazság tudományának vagy rendszerének tartalmát – ame-
lyet nekünk, hívőknek meg kell ismernünk, meg kell értenünk, el kell 
hinnünk, meg kell őriznünk, és tanítanunk kell – a Szentírás különfé-
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Bevezetés

leképpen nevezi: hit (1Tim 4,1), igazság (1Tim 3,15), Ige (2Tim 4,2), 
evangélium (1Tim 1,11) és tudomány vagy tanítás (1Tim 6,3). Ezeket a 
neveket a Biblia számtalanszor használja, és lényegében ugyanarra utal-
nak: van egy tudomány (az igazságok összessége), amelyet Isten kijelen-
tett nekünk, és mindent, amit hiszünk és teszünk, ennek alapján kell 
hinnünk és tennünk.

Amikor a kijelentett igazságok rendszerével foglalkozunk (és azt 
vizsgáljuk, hogyan taníthatjuk azt gyermekeknek), általában úgy uta-
lunk egyes részeire és alkotóelemeire vagy igazságaira, mint a Biblia tan-
tételeire.

A könyvben használt módszer
Tudom, hogy az itt szereplő egyes tantételekről a keresztyének kö-

zött különböző nézetek terjedtek el. A könyv megírásánál több lehető-
ség közül választhattam.
 Teljesen kihagyom a vitát kiváltó tantételeket. Ezzel nyilvánvaló-

an minden vitát elkerülhettem volna. Mégis úgy éreztem, mind-
ezek a tantételek fontosak, és egyiket sem hagyhatom ki.

 Minden tantételnél megadhatom minden nézet rövid ismerteté-
sét. Ehhez azonban sem időm, sem terem nem volt. Mellékesen 
megjegyzem, hogy az általam követendőnek tartott tanítási stí-
lusnak sem felelt volna meg.

 Minden egyes tantételnél ismertetem, mit tartok a Biblia tanítá-
sának. Mivel e mellett a módszer mellett döntöttem, az Olvasóra 
hagyom, hogy vegye elő a Szentírást, és nézzen utána, helyes-e, 
amit írtam. Így mindenki átgondolhatja, és vagy elfogadja, vagy 
elutasítja azt. A könyvben található tanítás az én felfogásom, saját 
bibliatanulmányozásom eredménye. Bár én helyesnek tartom az 
általam levont következtetéseket, szeretném hangsúlyozni, hogy 
nyilvánvalóan nem vagyok sem csalhatatlan, sem Istentől ihletett 
ember!
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Újra szeretném hangsúlyozni, hogy a könyv a tantételekről alkotott 
saját felfogásomat tükrözi, és minden felelősséget egyedül vállalok íráso-
mért. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy munkám nem képvi-
seli a CEF hivatalos álláspontját.

Mindent igyekeztem szeretetben megírni, és csak az a vágy élt ben-
nem, hogy Istent dicsőítsem. Sok kedves testvérem van az Úrban, akik 
Isten Igéjének fő tantételeiben ugyan egyetértenek velem, de akikkel né-
hány érintett kérdésben nem egyezik a látásunk. Én azonban szeretem 
ezeket a testvéreimet is az Úrban, és örülök, ha közösségben lehetünk. 
Hálás vagyok hívő életükért és azért, hogy Isten megáldotta szolgálatu-
kat. Ha mégsem értünk egyet néhány következtetésemben, akkor abban 
értsünk egyet szeretetben, hogy nem értünk egyet.

Remélem, a könyvben található egyszerű vázlatok segítenek a tan-
tételek jobb megértésében. Adjanak egyben biztatást is ahhoz, hogy eze-
ket a nagy bibliai igazságokat a gyermekeknek is megtanítsuk, hiszen 
nagy szükségük van rá.

Ugyanakkor kérem az Urat, hogy mi mindnyájan, akik a könyvet 
olvassuk, és a vázlatokat tanulmányozzuk, becsületesen és lelkiismere-
tesen alkalmazzunk minden egyes igazságot a saját életünkben. A tan-
tételek különösen lényegesek, amikor lelki növekedéssel, megváltozott 
viselkedéssel, az elveszettek iránti nagyobb odaadással, valamint Urunk 
és Megváltónk hűségesebb szolgálatával járnak.

Isten nemcsak azt akarja, hogy értsük a tantételeket és tanítsuk, ha-
nem „hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak minden-
ben” (Tit 2,10).
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I. rész
Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?

1. fejezet
Mi a bibliai doktrína?

A doktrína tulajdonképpen tanrendszer: annak a rendszerezett 
(szisztematikus), logikus, következetes összegzése, amit a keresztyének 
hisznek, illetve tanítanak Istenről, továbbá az emberi gondolkozás és ta-
pasztalat minden területéről, amelyet az istenhit érint, illetve ahogyan 
Isten Igéje elénk tárja azt.

A tanrendszer azoknak az igazságoknak vagy tantételeknek a válto-
zatlan, meghatározott és tárgyilagos összessége, amelyeket Isten kijelen-
tett apostolainak és prófétáinak, akik isteni ihletésre leírták azt nekünk.

Mindkét meghatározás jó. A legrövidebb és legegyszerűbb meghatá-
rozás azonban csak így szól: egy tantétel az, amit hiszünk és tanítunk.

A tantétel az, amit hiszünk, és nem az, amit teszünk. Cselekede-
tünk a tanrendszer, illetve a tantételek alkalmazása és eredménye.

Amikor tehát a tantételeket gyermekeknek tanítjuk, arra oktatjuk 
őket, hogy egy adott igazság milyen tényeket tartalmaz, és mit kell hin-
niük.

Ha például Jézus Krisztusról tanítunk, azt akarjuk, hogy megért-
sék és elhiggyék: Jézus tökéletes ember volt. Azt is megtanítjuk, hogy 
valóságos Isten volt, és ma is az. Ezek olyan tantételek vagy igazságok, 
amelyeket a gyermekeknek meg kell érteniük, és el kell hinniük.

Meg kell azonban mutatnunk nekik ezeknek a tantételeknek az al-
kalmazását is mindennapi életükben, hogy ne csak higgyék a tanítást, 
hanem a tanított tantételek alapján cselekedjenek is.

Jézus Krisztus tökéletes ember (ez a tantétel). Ezért igyekszünk azt 
tenni, amit Ő tett, és úgy élni, mint Ő (ez az alkalmazás).
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Jézus Krisztus Isten (ez a tantétel). Ezért imádjuk Őt (ez az alkal-
mazás).

Most oldjunk meg néhány „feladatot”, hogy meggyőződjünk róla, va-
jon valóban értjük-e, mi a tantétel. A következő kijelentések közül me-
lyik a tantétel?
 Hinned kell Jézus Krisztusban mint Megváltódban.
 Ne hazudj Istennek!
 A Szentlélek minden hívőben benne lakik hit által.
 A Bibliának 66 könyve van.
A következő kijelentések közül melyik nem tantétel? 
 Jézus Krisztus a kereszten a bűnösökért halt meg. 
 Jézus Krisztus azt akarja, hogy beszélj róla másoknak. 
 Jézus Krisztus valóságos ember volt, aki tökéletesen bűntelen 

életet élt. 
 Jézus Krisztus imádkozik a hívőkért.
A következő kijelentések közül az egyik mindig tantétel, a másik pe-

dig annak alkalmazása. Felismerjük-e, hogy melyik a tantétel, és melyik 
az alkalmazás? 
 Minden gondodat bízd Istenre! Isten hűséges. 
 Jézus Krisztus visszajön. Várd és imádkozz! 
 Mindennap olvasd a Bibliádat! A Biblia Isten Igéje, és minden 

szava igaz.
 Isten szent. Isten azt akarja, hogy te is szent legyél. 
 Jézus Krisztus abban is tud segíteni, hogy legyőzhesd az indula-

tosságodat. Jézus Krisztus Isten.
Megfigyeltük, hogy minden alkalmazás az adott tantétel alkalma-

zása?
Nem helyes, ha a tantételeket önmagukban, alkalmazásuk nélkül 

tanítjuk. Az sem jó, ha az alkalmazást annak az igazságnak a tanítása 

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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nélkül adjuk meg, amelyen alapul. A tanítás bibliai módszere az, amit 
világosan láthatunk Pálnak a Rómabeliekhez írott levelében: tanítsuk 
meg a tantételeket (ahogyan az apostol teszi az 1–11. fejezetekben), 
majd mutassuk be az olvasóknak vagy a hallgatóknak ezeknek az igaz-
ságoknak az alkalmazását a saját életükben (ahogyan az apostol teszi 
a 12–16. fejezetekben). Ugyanezt az alapelvet látjuk az Apostolok csele-
kedetei 2,42-ben, az első gyülekezet leírásánál, ami azt bizonyítja, hogy 
először a tantételt fogalmazták meg, és erre épült a közösség, a kenyér 
megtörése és az imádkozás.

A tantételt és annak alkalmazását újra meg újra együtt látjuk 
a Szentírásban.

A 2Timóteus 3,16 alapján elmondhatjuk, hogy a Szentírás első cél-
ja a tantételek tanítása, amit a feddés, a megjobbítás, az igazságban való 
nevelés követ, mert ezen a tanításon alapszik.

A tantétel és alkalmazásának bibliai mintája világosan látható Urunk 
tanításában (példa rá a Hegyi beszéd a Máté 5., 6. és 7. fejezetében), Pál 
apostolnál (pl. ApCsel 13,16–41), vagy Péternél (pl. ApCsel 2,14–40).

Az Efezusi levél a tantételek (1–3. fejezet) és alkalmazásuk (4–6. 
fejezet) klasszikus kombinációja. Ezt Pál világosan kiemeli a „tehát” 
kötőszó használatával az Efezus 4,1-ben, hasonlóan ahhoz, ahogyan 
ugyanezt a kötőszót a Róma 12,1-ben használta.

Az 1Péter 1,23–24 azt tanítja, hogy Isten Igéje romolhatatlan és 
elpusztíthatatlan. Ez a tantétel. Majd olvasóit arra biztatja (1Pt 2,2), 
hogy vágyakozzanak rá, és olvassák. A tantétel alkalmazáshoz vezet. Az 
alkalmazás a tantételen alapul.
 Nem teljes a tanításunk, ha csak azt tanítjuk a gyermekeknek, 

hogy engedelmeskedjenek Istennek, és tanításunkat nem tá-
masztjuk alá bibliai tantétellel. 

 Nem teljes a tanításunk, ha csak azt tanítjuk a gyermekeknek, 
hogy szeressék az Úr Jézus Krisztust, és tanításunkból hiányzik, 
hogy Jézus meghalt értük.
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 Nem teljes a tanításunk, ha csak azt tanítjuk a gyermekeknek, és 
figyelmeztetjük is őket, hogy ne szomorítsák meg a Szentlelket, de 
tanításunkból hiányzik, hogy a Szentlélek bennük lakik hit által.

 Nem teljes a tanításunk, ha csak azt tanítjuk a gyermekeknek, 
hogy higgyenek az Úr Jézus Krisztusban, de tanításunkból hi-
ányzik, hogy az üdvösséget hit által kapják.

 Nem teljes a tanításunk, ha csak azt tanítjuk a gyermekeknek, 
hogy legyenek szentek, de tanításunkból hiányzik, hogy Isten 
szent.

A fenti esetek mindegyikében hiányos a tanításunk akkor is, ha az 
adott igazságot az alkalmazás magyarázata nélkül tanítjuk.

Nemcsak azt kell megérteni, hogy mi a tantétel, hanem az eredetét is.

1. lépés: A kijelentés
Minden igazság Istentől jön, és csak azért ismerhetjük, mert Isten 

kijelentette az emberiségnek. Különben sohasem ismernénk.
Isten az Ő igazságát az emberek két csoportjának jelentette ki.
A prófétáknak. Közvetlenül szólt hozzájuk, például Mózeshez, 

Ézsaiáshoz és Dánielhez, és igazságokat jelentett ki nekik. Mózesnek 
például megmutatta, hogyan teremtette a világot. Ha nem jelentette vol-
na ki, Mózes sohasem tudta volna meg.

Az apostoloknak. Isten az újszövetségi időkben olyan embereknek 
jelentette meg az igazságot, mint Pál, Péter és Máté. Pálnak például ki-
nyilatkoztatta a hit általi megigazítás igazságát. Az apostol különben so-
hasem ismerte volna meg.

Nem tudjuk pontosan, hogyan jelentette ki Isten az igazságokat az 
emberek eme két csoportjának. Azt azonban tudjuk, hogy kijelentette 
(Róm 1,17−18; 1Kor 15,3; Gal 1,11−12)!

Ha azonban sok évvel ezelőtt csak kijelentette volna igazságait ezek-
nek az embereknek, a mi nemzedékünk nem is hallott volna róluk. Az el-
jövendő nemzedékek érdekében szükség volt valamilyen közlési módra.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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2. lépés: Az ihletettség
A Szentlélek Isten nemcsak igazságokat jelentett ki a prófétáknak 

és az apostoloknak, hanem vezette és ihlette is ezeket az embereket az 
igazságok leírásában (2Tim 3,16;  2Pt 1,21). Az utána következő és az 
azóta eltelt években ily módon számtalan ember ismerhette és érthet-
te meg ezeket. Azért tudhatjuk, mi történt a világ teremtésekor, mert 
Mózes leírta, és ebből is láthatjuk, Isten milyen nagy és hatalmas. Azért 
érthetjük meg a hit általi megigazítás igazságát, mert Pál elmagyarázta 
leveleiben, és ennek az ismeretnek az alapján befogadhatjuk Jézus Krisz-
tust, a Megváltót.

Ezt nevezzük ihletettségnek. A próféták és az apostolok minden 
írása tökéletesen igaz, mert a Szentlélek vezette őket abban, amit leírtak, 
és megőrizte őket attól, hogy hibázzanak.

A kijelentéshez hasonlóan az ihletettség is teljes és lezárt. Amikor 
János apostol megírta a Biblia utolsó könyvét a Szentlélek ihletésére, 
nem volt szükség több kijelentésre.

Isten kijelentése teljes. Semmit sem lehet és nem is kell hozzátenni 
a Bibliához. Minden olyan igazság, amelyre szükségünk lehet, megtalál-
ható Isten Igéjében.

3. lépés: A megvilágosítás
Minden tantétel megtalálható Isten írott Igéjében. A Szentléleknek 

azonban ma is van szolgálata az igazság terén. Ez a szolgálat nem kijelen-
tés, nem is ihletés, mert mindkettő befejeződött és teljes, hanem a meg-
világosítás. A Szentlélek segít nekünk megérteni azokat az igazságokat, 
amelyeket Isten már megíratott Igéjében. Itt találhatók meg azok az igaz-
ságok, amelyeket meg kell értenünk, amelyeket a Szentlélek segít megér-
tenünk és elhinnünk, és amelyek Istenről, Jézus Krisztusról, a Szentlé-
lekről, rólunk, a bűnről, a Bibliáról, az üdvösség útjáról, a megszentelő-
désről, a jövőről stb. beszélnek ( Jn 16,12–15;  1Kor 2,12;  Jn 2,20.27).
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A hit általi megigazítás igazságát Isten például Pál apostolnak jelen-
tette ki. Az apostol ezt az igazságot értünk írta le a Bibliában a Szent-
lélek ihletésére. A XVI. században azonban Luther Márton értelmét a 
Szentlélek megvilágosította, hogy megértse azt az igazságot, amely már 
régen olvasható volt a Bibliában. Nem új igazság volt, hanem egy „régi” 
igazság, amely hosszú évszázadokig rejtve maradt.

4. lépés: Az alkalmazás
Az igazságot vagy tantételt nemcsak hinnünk kell, hanem hatnia 

kell ránk, a gondolkozásunkra és a cselekedeteinkre.
Korábban szóltunk arról, hogy sohase tanítsunk gyermekeknek 

igazságot anélkül, hogy ne alkalmaznánk. Ha a Biblia egy adott tanté-
telét (a Szentlélek megvilágosító munkájával) megértem és elhiszem, két 
kérdést kell megvizsgálnom: Mit jelent nekem személyesen ez a tanítás? 
Mit kell tennem az igazság ismeretében? Az is a Szentlélek szolgálatá-
hoz tartozik, hogy segít alkalmaznom a tanítást: ennek nemcsak a gon-
dolkozásomban, hanem a cselekedeteimben is változáshoz kell vezetnie. 
Ugyanígy mi is ne csak segítsünk a gyermekeknek megérteniük a Biblia 
tanításait, hanem láttassuk meg velük, mit jelent nekik ez a gyakorlat-
ban: a gondolkozásukban, a beszédükben és a cselekedeteikben.

Lényeges tudnunk, milyen fontosak a tantételek, hiszen hitünk 
meghatározza, hogy 

– kik vagyunk: az vagyok, amit hiszek; az általam elfogadott tan-
tételek határozzák meg a jellememet: az 1Péter 1,16 például arra tanít, 
hogy a szentség az életemben az Isten szentségéről szóló igazság helyes 
értelmezésén és alkalmazásán alapul;

– mit teszünk: annak alapján cselekszem, amit hiszek; az általam el-
fogadott igazságok szolgálnak cselekedeteim alapjául; amikor például Pál 
a korinthusiaknak azért írt, hogy a gyülekezetben előforduló paráznaság-
gal foglalkozzon, az 1Korinthus 6,15-ben és 19-ben két bibliai tanításra 
emlékeztette a hívőket (ha helyesen értelmezik, hogy Krisztus testének 
tagjai, és ha valóban tudják, hogy a Szentlélek él bennük hit által, senki 
sem akarja testét parázna kapcsolatban egyesíteni egy asszonnyal).

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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– mit tanítunk: a tantételek alkotják evangélizáló és nevelő szol-
gálatunk alapját, mert ezek tanítása nélkül a gyermekek nem mene-
külhetnek meg, és nem is növekedhetnek; a megtérés a szív válasza az 
igazságra. (Az az evangélizáló munka, amelyik nem a Biblia tantételeit 
tanítja, nem biblikus evangélizálás. Ha kikerüljük az értelmet, az ered-
mény gyakran nem igazi, hanem csupán sekélyes döntés, kiábrándulás, 
vagy megtérés utáni gondok.) Minél többet tud a gyermek a megtérése 
előtt, annál jobb, mert akik jó tanítást kaptak megtérésük előtt, általá-
ban kevesebb gonddal küszködnek utána, sőt ha a hívő gyermekek nem 
értik a tantételeket, könnyen félrevezethetők (Ef 4,14), és a tudatlanság 
akadályozza növekedésüket is.

Ennek a fejezetnek az ismeretében nem nehéz megérteni, hogy a 
tantételekről megfogalmazott bizonyos kijelentések miért nem állják 
meg a helyüket, és miért nem igazak.

„A tantételek nem fontosak. Nem számít, miben hisz az ember. 
Csak az a fontos, hogy cselekedjünk, és szeretet legyen bennünk.”

A tantételek természetesen fontosak, mert ezek határozzák meg cseleke-
deteinket, és ezek adnak alapot szeretetünknek.

„A tantétel csak elmélet, és ősz szakállú, idős embereknek való, akik 
életüket poros könyvtárakban töltik.”

Ez a felfogás a tantételek hatásának teljes félreértéséről tanúskodik. Bár-
kinek, aki helyesen megért egy tantételt, a gyakorlatban is megélheti azt. 

„Az egység fontosabb, mint a tantétel. Olyan dolgot keressünk, ami-
ben mindnyájan hiszünk, majd egyesüljünk annak alapján, és ne szakad-
junk szét, vagy ne különüljünk el egymástól azért, mert mást hiszünk.”

Ez a filozófia az ökumenikus mozgalom alapja, és nagyon sok gondot, 
ill. megalkuvást hozott. Ha belátjuk, mennyire fontos egy tantétel, valószí-
nűleg nem tudunk egyetérteni a fenti nézettel. Biblikus közösségben csak 
olyanokkal lehetünk, akik egyetértenek mindegyik alapvető tantételt illetően. 
Viszonylag kisebb jelentőségű igazságokban eltérhet a felfogásunk, és mégis 
lehetünk közösségben egymással, de az alapvető igazságokban SOHA!
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„A tantétel megfoghatatlan és bizonytalan. Vannak olyan tantéte-
lek, amelyekben nem lehetünk biztosak, és ha nem értünk is egyet, lehet 
mindenkinek igaza.”

Szó sincs róla! A Biblia tantételei világosak, határozottak, és sohasem 
mondanak ellent egymásnak.

„A tantétel nem való gyermekeknek, hanem csak felnőtteknek.”
Milyen szomorú ilyen véleményeket hallani! Ha megértettük, milyen 

fontosak a tantételek, akkor arra törekszünk, hogy a gyermekek is megismer-
jék azokat. Azért tanítjuk nekik, hogy megtérhessenek, segítséget találjanak, 
és áldást kapjanak.

„A tantétel csak a hívő gyermekeknek való. A hitetlen gyermekek 
képtelenek megérteni azt.”

Megint nagy tévedés! Természetesen igaz, hogy azok a gyermekek, akik 
még nem tértek meg – sőt tulajdonképpen minden gyermek –, maguktól 
nem értik meg a Biblia tantételeit. A Szentlélek szolgálata azonban az, hogy 
megvilágosítja a gyermekeket, miközben mi tanítjuk őket. Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy az evangélium is a Biblia tantételeit tanítja.
 Isten a világegyetem Teremtője. 
 Isten szent és igazságos, ezért meg kell büntetnie a bűnt. 
 Mindenki vétkezett és megszegte Isten törvényét. 
 Isten szereti a világot, és elküldte Fiát, Jézus Krisztust. 
 Jézus Krisztus magára vette azt a büntetést, amelyet Isten a bűnért 

kiszabott.
 Jézus Krisztus feltámadt és ma is él. 
 Jézus Krisztus Úr, és engedelmességet vár követőitől. 
 Egyedül a Krisztusban való hit által lehet üdvösségünk.
 A megtérés következménye a teljes bűnbocsánat és az új természet.
„A tantétel száraz, poros és unalmas, különösen nekünk, fiatalok-

nak.” 
Szó sincs róla! Ha alapos felkészülés után jól tanítjuk, nagyon érdekes lesz.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

2. fejezet
Miért tanítsunk tantételeket gyermekeknek?

Sok okot sorolhatnék fel, hogy miért tűzzük ki célul mi, gyermek-
munkások a Biblia tantételeinek a tanítását.

A tantételek határozzák meg, 
hogy kicsodák a gyermekek, és mit tesznek.

Először is azért tanítjuk a tantételeket a gyermekeknek, mert (mint 
az előző fejezetben láttuk) ez határozza meg, kik is ők (milyen a jel-
lemük), és mit tesznek (milyenek a cselekedeteik). Mindenekelőtt meg 
kell érteniük és el kell hinniük a Biblia tantételeit, hogy olyan ember 
lehessen belőlük, akinek Isten szánta őket.

A 2Timóteus 3,16-ban olvassuk: „A teljes írás Istentől ihletett, és 
hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelés-
re”. Első a tantétel, és ez vezet el az adott alkalmazásokhoz.

A gyermekek nagyon veszélyes világban élnek.
Másodszor azért tanítunk tantételeket a gyermekeknek, mert a vi-

lág nagyon veszélyes hely a mai gyermeknek. A legjobb felkészülés és vé-
delem a gonoszság és a problémák ellen a Biblia igazságainak megértése 
és alkalmazása.

Milyen világban élnek a mai gyermekek? 
	A materializmus világában.
	A humanizmus világában. Az ember a középpont. Az ember 

legfőbb célja az ember dicsőítése és az élvezetek keresése. Ez a 
filozófia jelenik meg az iskolákban, a tömegtájékoztatási eszkö-
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zökben, sőt néha még az egyházakban is. Ez pedig agnoszticiz-
mushoz4, sőt ateizmushoz5 vezet.

	A hedonizmus vagy az élvezetek hajhászásának világában.
	Az egzisztencializmus világában. A viselkedésnek nincs tárgyila-

gos mércéje. „Ha jólesik, és nem árt senkinek, tedd meg.” 
	A rossz és káros befolyások világában, mint amilyenek 

a kábítószerek, •	
a szex stb.•	

	A tekintélytisztelet teljes hiányának és az erőszaknak a világá-
ban. 

	Az okkultizmus6 világában. 
	A tévtanítások és az igazság elutasításának a világában. A 

2Timóteus 4,3 nagyon igaz az egyházon kívüli, sőt néha az egy-
házon belüli helyzetre is.

Az ördög óriási erőfeszítéseket tesz gyermekeink tönkretételére. Le-
gyünk éberek, vegyük fel a harcot minden ilyen befolyás és hatás ellen a 
Biblia igazságainak tanításával és alkalmazásával! A János 8,32 azt ígéri, 
hogy „az igazság megszabadít titeket”.

„Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?” (Róm 10,14).

Alig értenek valamit a Biblia alapvető tanításaiból.
Harmadszor azért tanítjuk a tantételeket a gyermekeknek, mert alig 

értik ezeket.
Sokan vannak, akiknek sohasem tanították ezeket, és bibliaismeret 

szempontjából írástudatlanok.
Sokan rossz tanítást kaptak, ami még nehezebb helyzetet teremt.

4 Filozófiai irányzat, mely vallja, hogy a világ megismerhetetlen, vagyis tagadja, hogy 
a láthatatlan világról szerezhetünk ismereteket. (Szerk. megj.)

5 Szellemi irányzat, mely tagadja bármiféle természetfölötti lény, erő, istenség stb. 
létezését. (Szerk. megj.)

6 A titkos, rejtett, természetfölötti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismere-
tek összefoglaló elnevezése. (Szerk. megj.)

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Még néhány evangéliumi gyülekezetben is gyakran tanítanak 
a gyermekeknek bibliai történeteket és tényeket, de viszonylag kevés bib-
liai igazságot, amelyeket ezekből a történetekből és tényekből meg lehet-
ne tanítani. Tanításunk célja ne a bibliai történetek elmondása legyen, 
hanem szolgáljanak eszközül a Biblia igazságainak megtanítására!

A mai világban egyre több gyermek egyre kevesebb bibliai tanítást 
ért meg és hisz el. Főleg azért nem hisznek bennük, mert senki sem ta-
nította nekik.

Hóseás írja könyvében: „Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent” 
(Hós 4,6). („Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való” – 
Károli). Mennyire igaz ez a mai gyermekekre!

A tantételek tanítása Ige szerinti szolgálat.
Negyedszer pedig azért tanítunk tantételeket a gyermekeknek, mert 

ez egy Ige szerinti szolgálat.
	Az Úr Jézus is tanított tantételeket (Mt 7,28).
	Megparancsolta a tanításukat (Mt 28,19–20).
	Apostolai is tanították ezeket (ApCsel 5,21.25.28.42).
	Apostolai megparancsolták nekünk a tanításukat (1Tim 3,2;  4,

13.16;  2Tim 4,2;  Tit 1,9).
	Az őskeresztyén egyház a Biblia tantételeire épült (ApCsel 2,41–42).
	Az apostoli levelek a tantétel és az alkalmazás ideális egységét 

képviselik.
Az idő és a hely nem ad lehetőséget a hat pont részletezésére, ame-

lyekből látható, hogy a Biblia tantételeinek tanítása Ige szerinti szolgá-
lat. Ezért inkább azt ajánlom, hogy minden pontot részletesen tanulmá-
nyozzunk az általam felsorolt igeversek és még sok más igevers alapján: 
ezek azt a bibliai módszert magyarázzák és támasztják alá, amelyet kö-
vetnünk és utánoznunk kell.

Charles Haddon Spurgeon [csálz hedön szpődzsön] baptista lel-
kész volt Londonban, a XIX. század második felében. Isten nagyon meg-
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áldotta munkáját, és sokan tértek meg gyülekezetében, a Metropolitan 
Tabernacle-ban [metropolitn tebönekl], amelyben egy-egy vasárnap 
délelőtti és esti istentiszteleten öt-hatezer ember vett részt. Spurgeon az 
egyháztörténet egyik legnagyobb lelkésze és igehirdetője volt.

Különösen nagy szeretet élt benne a gyermekek iránt. Minden vá-
gya az volt, hogy megtérjenek, és Jézus Krisztust szolgálják. Ezért sok 
vasárnapi iskolát és egy nagy árvaházat alapított és tartott fenn, ahol sok 
száz gyermek kapott helyet, akik minden vasárnap délelőtt részt vettek 
az istentiszteleten.

Rendíthetetlenül hitt a gyermekmegtérésben, és arra biztatta min-
den vasárnapi iskolai tanítóját, hogy tanítsák gyermekeiknek az evangé-
liumnak és Isten Igéjének a tantételeit. Maga is mindenkor hirdette és 
tanította a tantételeket.

Álljon itt néhány idézet igehirdetéseiből!
„Egyesek azt mondják, hogy a gyermekek nem értik a vallás nagy tit-

kait. Sőt ismerünk olyan vasárnapi iskolai tanítókat, akik ügyelnek arra, 
hogy elkerüljék az evangélium nagy tantételeinek még az említését is, mert 
azt hiszik, hogy a gyermekek nem készültek fel befogadásukra. Én azonban 
azt tartom, hogy Isten Igéjének nincs olyan igazsága, amelyet a gyermek, ha 
megtér, ne tudna befogadni. Én a gyermekeknek kivétel nélkül minden bib- 
liai igazságot tanítanék, hogy később ahhoz tarthassák magukat.” „A gyer-
mek kis vékájától csak úgy tarthatjuk távol a pelyvát, ha a pereméig jó bú-
zával töltjük meg azt. Isten Szentlelke segítsen minket ebben a munkában! 
Minél többet tanítjuk a kicsiket, annál jobb. Ilyen módon megakadályozzuk, 
hogy mások félrevezessék őket.”

„Ha találunk olyan tantételt, amely túl nehéznek bizonyul a gyermek-
nek, az nem a gyermek felfogóképességének a hibája, hanem a tanító értel-
mezéséé, amennyiben a gyermek valóban megtért. A mi feladatunk, hogy 
egyszerűen tanítsuk a tantételeket. Munkánkban helyezzük erre a fő hang-
súlyt! Tanítsuk a kicsiknek az egész igazságot és csakis az igazságot; mert a 
gyermek természete kívánja a tanítást.”

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

3. fejezet
Hogyan érthetjük meg mi, tanítók a bibliai tantételeket?

Mielőtt tantételt tanítanánk, nekünk kell azt megértenünk. „Ha a 
tanítót köd veszi körül” – mondta valaki –, „a gyermekek is sötétségben 
lesznek.” Pál még a tanulatlanoknak és a rabszolgáknak is meg tudta ta-
nítani a Biblia tantételeit, mert jól ismerte és világosan értette azokat.

Nemcsak azért van szükségünk jó bibliai alapokra, hogy jól tudjuk 
tanítani a gyermekeket. Ezek az alapok elengedhetetlenek saját szemé-
lyiségünk és cselekedeteink szempontjából is.

A tantételek megértéséhez hat alapelv nyújt segítséget.

Legyünk az Ige hűséges olvasói!
A tantételeket a Bibliából ismerjük meg. Az legyen a célunk, hogy 

rendszeresen és alaposan tanulmányozzuk Isten Igéjét. Nincs helye az 
emberi okoskodásnak vagy találgatásnak. Hálás vagyok annak az idő-
sebb embernek, aki félrevont, amikor még fiatal keresztyén voltam, és 
azt tanácsolta, hogy tanulmányozzam, értsem meg és alkalmazzam a 
Biblia tanításait. Azóta mindig erre törekszem, és bár nehéz munka, ki-
mondhatatlanul sok áldást kapok közben.

A tantételek, melyeket keresünk, szétszórva találhatók az egész 
Bibliában. Ezért számoljunk azzal, hogy a tantételek tanulmányozása 
kemény munkát jelent. Nincs olyan könnyű módszer, amellyel megtalál-
hatnánk és rendszerezhetnénk azt, amit hiszünk.

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan 
munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét” 
(2Tim 2,15).
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Fontos átfogó képet kapnunk az Igéről!
A Biblia tantételeinek megértéséhez átfogó képet, áttekintést kell 

kapnunk az Igéről, és látnunk kell az egyes tantételek tanítását az egész 
Bibliában. Ha ekkor olyan verseket vagy igerészeket találunk, amelyek 
látszólag valami mást tanítanak, be kell látnunk, hogy ezeket a verseket 
biztosan máshogyan kell értelmeznünk. Egyes esetekben korlátozott ké-
pességünk és értelmünk miatt nem tudjuk felfedezni, hogy mi lehet ez 
a másfajta értelmezés. Talán nem értjük egészen, mit tanítanak az ilyen 
versek. Azt azonban tudjuk, hogy mit nem tanítanak! Sohasem szabad 
elfelejtenünk, hogy a Biblia sohasem mond ellent önmagának.

Az Ige nem tartalmazhat egymásnak ellentmondó két „igazságot”.

Fogalmazzunk világosan!
A tantételeket igazán nem nehéz megérteni, ha készek vagyunk hű-

ségesen olvasni Isten Igéjét, és a Szentlélektől várjuk a megvilágosítást. 
A Biblia igazságai világosak – nem kellene zavart okozniuk. Hiszem, Is-
ten tiszta látást akar adni, hogy megértsük Igéje igazságait. Nem akarja, 
hogy ködben tapogatózzunk. Azért kent fel a Szentlélek mindnyájunkat 
(1Jn 2,27), és azért adta nekünk kenetét (1Jn 2,20), hogy mindent meg-
ismerhessünk (1Jn 2,20).

Tanítsuk a tantételeket!
Amit megtanulunk, tanítsuk meg a gyermekeknek is. Először is hal-

laniuk kell és meg kell érteniük azokat; másodszor pedig minél többször 
tanítjuk a Biblia tantételeit, annál jobban megértjük azokat mi magunk is.

Hiszem, hogy többet tanultam a Biblia tanításaiból és igazságaiból, 
amikor tanítottam azokat, mint bármilyen más módszer alkalmazása 
közben. Ez természetesen magában foglalja azt is, amit a tanításra való 
felkészülés közben tanultam, és amit a tanítványaim kérdéseire, problé-
máira és kételyeire adott válaszokból nyertem.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Olvassunk jó könyveket!
Bár a tantételeket mindenképpen a Bibliában, az Ige tanítása alap-

ján kell tanulmányoznunk, arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy na-
gyon sok tanulmány áll rendelkezésünkre a tantételekről. Isten emberei 
sok éven át tanulmányozták a Biblia nagy igazságait, és tanulmányaik 
eredményét írásba foglalták. Használjuk fel munkájuk eredményét! Ta-
nulmányainkban nagy segítséget fognak jelenteni. Amint a bevezetésben 
említettem, ezek az emberek írásaikkal nélkülözhetetlen segítséget nyúj-
tottak könyvem anyagának összegyűjtéséhez és előkészítéséhez is.

Jó azonban, ha megválogatjuk a könyveket. Sok olyan liberális és 
modern teológus van, akiknek a könyvei károsak, sőt mérgeznek. Ne ol-
vassuk azokat! Ügyeljünk arra, hogy mit olvasunk, és mit hallgatunk, 
hiszen több kárt okozhatnak, mint amennyi hasznot hozhatnak.

Van Segítőnk!
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítsen az Ige tanulmányozá-

sában. Egyik szolgálata a megvilágosítás: Ő azért jött, hogy elvezessen 
minden igazságra ( Jn 16,13). Már utaltunk János első leveléből azokra a 
versekre, amelyek a kenetről (1Jn 2,20) és a felkenetésről (1Jn 2,27) be-
szélnek, amit a Szentlélek Istentől kaptunk. A görög szó ugyanaz mind-
két esetben; a szöveg nyilvánvalóan a Szentlélek szolgálatára utal, aki 
minden hívőnek segít mindeneket megismerni (1Jn 2,20), és aki min-
denre megtanít (1Jn 2,27). A 2Korinthus 1,21 azt hangsúlyozza, hogy a 
Szentlélek minden hívőt felkent.

Amikor tehát a Bibliát olvassuk, és az apostoloknak meg a próféták-
nak kijelentett alapvető tanításokat tanulmányozzuk, kérjük a Szentlel-
ket, hogy kegyelmesen segítsen, hiszen Ő ihlette azokat a szent embere-
ket, hogy leírják a tanításokat a mi javunkra. Vajon Ő nem képes és nem 
hajlandó ugyanúgy velünk is megértetni ezeket?
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4. fejezet
Hogyan tanítsuk a Biblia tantételeit gyermekeknek?
A gyermekeknél hét alapelvet kell megértenünk és követnünk a tan-

tételek tanításánál.

Törekedjünk egyszerűségre!
A káté tanításának régi módszere, amikor kívülről megtanultuk a 

kérdéseket és a válaszokat, valamint a hosszú, bonyolult szavakat, sok 
előnnyel járt. Az egyszerűség azonban nem tartozott az előnyök közé. 
A tanító olyan szavakkal tanítsa a tantételeket, amelyeket a gyermekek 
könnyen megértenek, és ne használjon túlságosan bonyolult fogalma-
kat vagy gondolatokat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy sok gyermek-
nek egyáltalán semmilyen bibliaismerete sincs. A teológiai nyelv az ilyen 
gyermekek számára idegen nyelv.

Tanításunk keltse fel az érdeklődésüket!
A káté fent említett módszerének másik hátránya az volt, hogy nem 

kedveltette meg a gyermekkel a tanultakat, és nem keltette fel az érdek-
lődését. Inkább unalmasnak volt mondható. Fontos, hogy a gyermekek 
odafigyeljenek a tanításra, ezért szükséges a figyelmet megragadó elő-
adásmód. Nagy segítséget jelent, ha a tantételek tanításánál szemlélte-
tőeszközöket és sok példát használunk. Különösen ajánljuk az egyszerű 
és eleven példák használatát. Példáinkat akár a Bibliából, akár a min-
dennapi életből, sőt a képzeletünkből is meríthetjük (feltéve, ha meg is 
mondjuk nekik, hogy kitalált esetet hallanak).

Tanításunk legyen logikus és rendszerezett!
A Biblia tanításai logikusak, és egyetlen világos, érthető egészet al-

kotnak. Ezért megérdemlik, hogy logikusan és rendszerezetten tanítsuk 
azokat. Elsősorban a tanítónak segítség, ha áttekinthető módszer szerint 

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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tanít. Könnyebb is így tanítani. Könnyebb a tanítónak a lecke lépéseit 
követni, ha azok értelemszerűen épülnek egymásra.

Természetesen a Szentlélek kegyelmes, megvilágosító munkája nél-
kül taníthatunk bármilyen logikusan, mégsem győzzük meg hallgató-
ságunkat. Ugyanakkor jó, ha a gyermekek és a serdülők tudják, hogy a 
Szentírás tantételeit lehet világos rendszerben tanítani. Ez sokat segít 
abban is, hogy megértsék ezeket a tantételeket.

Egyszerre csak egy igazságot tanítsunk!
Az egyik nagy hiba az – és ebben mindnyájan vétkesek vagyunk –, 

hogy általában túl sokat akarunk egyszerre megtanítani. Jobb, ha tanítá-
sunkban egy tantételt igyekszünk megértetni, és arra ügyelünk, hogy a 
gyermekek azt az egy igazságot fel tudják fogni. Más igazságokat, külö-
nösen a már korábban tanítottakat, szintén megemlíthetünk, ha segíte-
nek a tanított igazság jobb megértésében. A tanításban azonban mindig 
a tömörítés legyen a cél.

Tanításunk legyen gyakorlati!
A tantétel ne maradjon csupán elmélet! Minden megtanított tanté-

telt alkalmazni kell a gyermekek mindennapi életére.
Minden bibliai tantételt minden jelenlevő gyermeknek meg kell 

tanítanunk. Ám mivel kétfajta gyermek van (megtért és még meg nem 
tért gyermek), két alkalmazásra lesz szükség. A bibliai tantételek túl-
nyomó többsége lehetőséget ad erre a kettős alkalmazásra. Azoknak a 
gyermekeknek, akik még nem tértek meg, az evangéliumot kell hallaniuk 
a tanított igazság alapján; de ugyanazt az igazságot alkalmaznunk kell a 
megtért gyermekekre is, hiszen táplálnunk kell őket is.

A Biblia folyton hangsúlyozza, hogy a bibliai igazságot világosan, 
közvetlenül és határozottan kell alkalmaznunk a gyermekek életére. 
Gyakran használhatunk az alkalmazás szemléltetésére egy mindennapi 
helyzetben lejátszódó gyermektörténetet.
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A történetek lehetnek megtörtént események, de elképzelt történe-
teket is felhasználhatunk, ha világosan megmondjuk a gyermekeknek, 
hogy kitalált esetekről van szó.

Tanítsunk úgy, hogy a javukra váljék!
Ha tantételeket tanítunk, a gyermekeknek, különösen a nagyobb 

gyermekeknek és a serdülőknek, gyakran lesznek elég kritikus kérdéseik. 
Az egyik leggyakoribb kérdés az lesz, hogy honnan tudjuk. Sokszor azt 
kérik, bizonyítsuk be, amit mondunk.

Nagyon fontos, hogy meghallgassuk kérdéseiket, megjegyzéseiket, 
és úgy fogadjuk, hogy az a gyermekek javát szolgálja. Válaszunk, külö-
nösen a válaszadás módja, nagy hatással lesz rájuk, és vagy jó, vagy rossz 
irányba befolyásolja őket.

Két teljesen rossz válasz létezik, amelyek semmilyen segítséget nem 
adnak:
	„Ne kérdezz butaságokat! Azért vagy itt, hogy hallgass, nem 

azért, hogy kérdezz.”
	„Ebben a témában nem tehetsz fel kérdéseket! A kérdések nem 

vallanak hitre, sőt a hit hiányának a jelei.”
Igyekezzünk választ adni a gyermek kérdéseire! Válaszunk, a lehe-

tőség szerint, legyen logikus és segítsen neki!
Ha nem tudunk válaszolni, ne beszéljünk mellé. Mondjuk meg a 

gyermeknek, hogy nem ismerjük a választ, de ígérjük meg, hogy utána-
nézünk, és később válaszolunk. Ilyenkor azonban később valóban tér-
jünk vissza a kérdésre!

Imádkozva tanítsunk!
A Biblia tantételeinek tanításánál mindig a Szentlélek megvilágosí-

tó munkájára kell támaszkodnunk. Ő azért jött, hogy elvezessen „a teljes 
igazságra” ( Jn 16,13). Azok a gyermekek, akik még nem tértek meg, lel-

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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kileg vakok (2Kor 4,4), és a Szentlélek munkája nélkül képtelenek lélek-
ben vagy szívükben megérteni az igazságot (1Kor 2,14). Ugyanakkor a 
megtért gyermekek értelme is rendkívül korlátozott és tompa. Ahhoz is 
a Szentlélekre van szükség, hogy ezek a gyermekek világos látást kapja-
nak (Ef 1,17–18).

Ezért a tantételek tanítására való felkészülés közben hét kérdésre 
kell válaszolnunk.
	Elég egyszerű és könnyen érthető-e a tanítás?
	Felkelti és leköti-e az érdeklődést?
	Logikus és következetes, nem nehéz-e követni?
	Egy igazságra épül-e a tanításom, vagy túl sokat próbálok taníta-

ni?
	Minden gyermeknek tartalmaz-e világos, gyakorlati alkalma-

zást?
	Jól fogadtam-e a kérdéseket és a kritikát?
	Imádkoztam-e, hogy a Szentlélek világosítsa meg a gyermekek 

értelmét?
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5. fejezet
Mikor és hol tanítsunk a gyermekeknek 

bibliai tantételeket?
Állandóan keresnünk kell az alkalmat a tantételek tanítására a 60 

perces óra során, mert tudjuk, hogy ismeretük milyen fontos a gyerme-
keknek. Általában három lehetőség kínálkozik a tantételek tanítására.

1. Minden bibliai leckében tanítsunk tantételt!
A legjobban Isten Igéjének rendszeres, következetes előadása köz-

ben taníthatjuk a Biblia tanításait a gyermekeknek. Ilyenkor azokat az 
igazságokat (azt az igazságot) tanítsuk, amelyek megtalálhatók (amely 
megtalálható) a kiválasztott igeszakaszban.

Sok bibliai leckében a kiválasztott központi igazság maga egy tanté-
tel. Ezért felkészülésünk közben mindig tegyünk fel négy kérdést!

Melyik igazságot tanítja a lecke, amelyet a gyermekekkel is szeretnék 
megértetni?

Tartalmaz-e igazságot 
	Istenről?
	Jézus Krisztusról? 
	a Szentlélekről? 
	rólam? 
	a bűnről?
	az üdvösség útjáról? 
	a Bibliáról? 
	a keresztyén életről? 
	a jövőről?

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan alkalmazható ez az igazság?
	Hogyan használhatom fel ezt az igazságot a még meg nem tért 

gyermekek életében, hogy meglássák az üdvösség útját, és meg-
térésre jussanak?

	Hogyan segítheti ez az igazság a hívő gyermekek növekedését?

Hogyan kapcsolódik ez az igazság a többi igazsághoz?
Egyetlen igazságot sem szabad soha összefüggéseiből kiragadva ér-

telmezni vagy tanítani. Éppen ezért más igazságokat is megemlíthetünk, 
sőt meg is kell említenünk (még ha nem is szerepelnek az adott igesza-
kaszban), ha az elősegíti a tanítandó igazság magyarázatát.

Hogyan oldhatunk meg ilyen sok feladatot egyszerre?
Két lehetőség között választhatunk.

A tantételt akkor taníthatjuk, amikor szerepel 
az adott bibliai leckében.

A bibliai leckéket általában időrendben tanítjuk. Például elkezdjük a 
teremtésről szóló leckékkel, majd következetesen haladunk tovább Mó-
zes első könyvével. Vagy Jézus Krisztus születésével kezdjük, és lépésről 
lépés vesszük végig életét és szolgálatát.

Ha ezt a módszert választjuk, a leckékben található tantételek való-
színűleg nem lesznek logikus, rendszerezett vagy tematikai sorrendben 
(bár a leckék időrendi sorrendben követik egymást). Ezekkel a leckékkel 
tantételeket tanítunk, de ezek nem sorrendben vagy tervszerűen követik 
egymást.

A Biblia nagy része ilyen módon íródott. Éppen ezért jó és jogos 
módszer.

Ezt a tanítási módszert Mózes első könyve első öt leckéjével szem-
léltethetjük.
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Lecke Bibliai tantétel
Teremtés Isten mindenható és mindent meg 

tud tenni. 
Ádám és Éva A bűn elválaszt Istentől.
Káin és Ábel Jézus Krisztus vére árán mehetünk 

Istenhez.
Énók Isten azt akarja, hogy Ővele jár-

junk.
Nóé Az üdvösségnek csak egyetlen útja 

van
Ezek a leckék időrendben követik egymást, de az öt bibliai tantétel 

nem logikusan és nem rendszerezetten épül egymásra.

A tantételeket adott szempontok szerint összeállított sorozatokkal 
taníthatjuk logikusan.

A különböző tantételek nyilvánvalóan szétszórva találhatók az egész 
Bibliában. Segítséget jelenthet azonban, ha időről időre összegyűjtjük 
ezeket a tanításokat, és hétről hétre logikus sorrendben és rendszerezve 
tanítjuk. Ha sohasem követjük ezt a tanítási tervet, nagy a veszélye an-
nak, hogy lesznek olyan tantételek, sőt fontos tantételek, amelyeket soha 
nem fogunk tanítani.

Az ilyen, tantételekről szóló leckesorozat a gyermekekkel is meg-
láttatja, hogyan épülnek egymásra azok az igazságok, amelyeket egy idő 
óta tanulnak.

Elhatározhatjuk például, hogy Istenről tartunk egy sorozatot. A 
leckék a tantételek szerint egymásra épülnek, de a kiválasztott bibliai 
történetek, amelyekre a tanítás épül, általában nem követik egymást idő-
rendben, hanem a Biblia különböző részeiből válogatjuk össze azokat. 
Más szóval a leckék tematikailag és teológiailag következetesek lesznek, 
időrendben azonban nem követik egymást.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Bibliai tantétel Lecke
Isten a Teremtő.  A világ teremtése (1Móz 1)
Isten szent. Ézsaiás látomása és válasza 
 (Ézs 6) 
Isten a szeretet. Saul megtérése (ApCsel 9,1–22)
Isten türelmes.  Illés menekül Jézabel elől 
 (1Kir 19)
Isten bölcs.  József és nehézségei 
 (1Móz 37–50.)
Vagy talán az Úr Jézusról akarunk rövid sorozatot tanítani.

Bibliai tantétel  Lecke
Jézus Krisztus Isten.  A gutaütött (Lk 5,18–26) 
Jézus tökéletes ember. Jézus születése (Mt 1,18–25; 

Lk 2,1–20) 
Jézus Krisztus próféta. Nikodémus története ( Jn 3,1–16) 
Jézus Krisztus pap. Jézus Krisztus mennybemenetele 

(Lk 4,45–53; ApCsel 1,1–11) 
Jézus Krisztus király. Jézus Krisztus második eljöve-

tele ( Jn 14,1–14; ApCsel 1,11; 
1Thessz 4,13–18)

Vagy elhatározzuk, hogy a bűnről tartunk rövid sorozatot.

Bibliai tantétel Lecke

A bűn engedetlenség Isten 
iránt.

Ádám és Éva (1Móz 3,1–24) 

Istennek meg kell büntet-
nie a bűnt.

Anániás és Szafira (ApCsel 5,1–11) 
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A bűn egyetemes. Ábrahám és Mózes bűnei 
(1Móz 12,10–20; 2Móz 2,11–15; 
4Móz 20,7–13) 

A bűn következményekkel 
jár.

Dávid és Betsabé (2Sám 11−12.) 

Isten megbocsátja a bűnt. Jónás és Ninive ( Jón 2−3.)
Az üdvösség útjáról is taníthatunk rövid sorozatot.

Bibliai tantétel Lecke

Csak Jézus Krisztusban 
kapunk üdvösséget.

Az etióp kincstárnok 
(ApCsel 8,26–40) 

Az üdvösséget csak hitből 
kaphatjuk.

A filippi börtönőr 
(ApCsel 16,16–34)

Az üdvösséget 
a megtéréskor kapjuk.

A tékozló fiú (Lk 15,11–32)

Az üdvösséggel Isten új 
emberré tesz.

Zákeus (Lk 19,1–10)

Az üdvösséggel Isten teljes 
bűnbocsánatot ad.

Saul megtérése (ApCsel 9,1–22)

Ne válasszunk a két módszer között, hanem inkább mindkettőt ve-
gyük be az éves tervünkbe! Az első tíz hetet például szentelhetjük egy 
tantételbeli témának (Isten, a bűn, Jézus Krisztus, az üdvösség útja stb.), 
és az év további részében egy vagy két olyan sorozatot taníthatunk, ame-
lyekben a leckék időrendben követik egymást.

2. A Biblia tantételeit taníthatjuk lapokból álló leckékkel,  
amelyek mindegyike egy-egy tantétellel foglalkozik.
Ezek átvehetik a fent említett bibliai leckék helyét, és lehetnek önál-

ló leckék, de taníthatjuk azokat hetente is, amikor egy órán csak egy la-
pot használunk – mondjuk, öt percben – a bibliai lecke kiegészítéséül.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Ez kicsit hasonlít a korábban említett káté tanítási módszeréhez, 
de sokkal érdekesebbé kell tennünk, és sokkal jobban fel kell keltenie a 
figyelmet. Ezzel a módszerrel nagy eredményeket érhetünk el. Sőt egy 
ilyen leckével néha több bibliai igazságot lehet tanítani, mint a szokásos 
bibliai leckével.

Ne feledjük, ha nem tanítunk ilyen, tantételekről szóló leckéket, a 
Biblia sok tantételét sohasem fogjuk tanítani a gyermekeknek, abból az 
egyszerű okból, hogy nehezen találunk olyan bibliai történeteket, ame-
lyekben ezek lesznek a központi igazságok. Vegyük például az újonnan 
születést. Hányszor tanítjuk a bibliai leckékben? Pedig a Biblia egyik fő 
tanítása.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Szentírásban sok olyan 
rész van, amelyek egy-egy tantételre helyezik a hangsúlyt, de sohasem 
tanítjuk ezeket, ha csak a bibliai történeteket és azokat a leckéket tartjuk 
szem előtt, amelyeket a történetek alapján tanítunk.

Ezek a lapok könnyen elkészíthetők. Viszonylag olcsó szemléltető-
eszközök, amelyek nagy segítségünkre lehetnek olyan országokban, ahol 
a kis jövedelem megnehezíti a flanel történetek megvásárlását.

Ezek, a lapokkal tanítható leckék lehetnek egyórás leckék, amelyek 
mindegyike egy-egy tantétellel foglalkozik. Vagy négy-öt lecke kapcso-
lódhat egymáshoz, és ugyanannak a tantételnek más-más részletét tanít-
hatják (például az Istenről szóló igazságok). De készíthetünk sorozatot 
is, amely az evangélium átfogó, fő igazságaival foglalkozik. Például öt 
leckét taníthatunk a következő kérdésekről. 

Kicsoda Isten?•	
Mi a bűn?•	
Kicsoda Jézus Krisztus?•	
Mit tett értem Jézus Krisztus?•	
Mi a Biblia?•	
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3. A tantételeket taníthatjuk a 60 perces óra más 
részeiben is.

Különösen jól alkalmazható ez a módszer akkor, ha a tantétel kap-
csolódik a bibliai lecke központi igazságához.

Énekek 
Szeret az Isten (tantétel: Isten szeretet.)
Egy út vezet (tantétel: Csak Jézus Krisztusért kaphat valaki üdvös-

séget.)
Igeversek 
Ézsaiás 53,6 (tantétel: A bűn egyetemes.) 
Efezus 2,8 (tantétel: Hit által kapunk üdvösséget.)
2Korinthus 5,21 (tantétel: Isten olyan igaznak látja a hívőt, mint 

Jézus Krisztust.)
Imádság
Imádság előtt (tantétel: Istennel imádságban beszélhetsz.)
A missziós történeteknél, amelyek misszionáriusok megtéréséről, 

elhívásáról és szolgálatáról szólnak, szintén taníthatunk és szemléltet-
hetünk bibliai tantételeket (pl.: A hit engedelmességben mutatkozik 
meg.). 

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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6. fejezet
Hogyan taníthatunk tantételeket  

képekkel szemléltetett bibliai leckékkel?
Röviden áttekintettük, hogyan használható ez a módszer bibliai 

tantételek tanítására (l. 40–41. o.); most pedig hasznos lenne, ha részle-
tesebben láthatnánk, hogyan készíthetünk képekkel szemléltetett leckét 
tantételek tanítására. Több egyszerű lépést fogunk követni.

Válasszuk ki a tanítandó tantételt!
Jelöljünk ki egy önálló tantételt, amelyet fontosnak tartunk a gyer-

mekeknek; de a tantétel lehet egy nagyobb, átfogó témáról szóló soro-
zat része, mint például egy Istenről, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről, a 
bűnről vagy az üdvösség útjáról szóló nagyobb tanítási egységé.

A következő fejezetben találjuk a gyermekeknek tanítható bibliai 
tantételek sorát.

Tanulmányozzuk a kiválasztott tantételt!
Alaposan gondoljuk át, és készítsünk részletes jegyzetet! Ehhez 

sokféle segédeszköz áll rendelkezésünkre:
	konkordancia azoknak a verseknek és igeszakaszoknak a kikere-

séséhez, amelyekben a választott tantétel előfordul;
	olyan Biblia, amelyben az egyes verseknél utalás található hason-

ló tanítást tartalmazó, más versekre: ezek a Bibliák megmutat-
ják azokat a fő igerészeket, amelyek a kérdéses tantételt tanítják, 
vagy tartalmazzák;

	bibliai lexikon, amelyben részletes vázlat található a választott 
bibliai tantételről;

	megbízható, általános teológiai könyvek és tantételekről készí-
tett vázlatok, amelyekben kikereshetjük a tanítandó tantételről 
szóló részt;
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	jó könyvek, amelyek konkrétan azzal a tantétellel foglalkoznak, 
amelyet meg akarunk érteni, és tanítani kívánunk;

	ennek a könyvnek a vázlatai, melyeket lehet olvasni, tanulmá-
nyozni.

Írjuk le a címet: egy olyan kérdést, 
amely bevezet a leckébe!

Tanulmányaink és írott jegyzeteink alapján fogalmazzunk meg egy 
olyan rövid kérdést, amelyik után természetesen és logikusan tanítható 
a tantétel.

A kérdésre az utána következő nyolc mondattal adhatunk választ. 
A kérdés legyen rövid, érdekes, és zökkenőmentesen vezessen át a té-
mához.

Ha a választott tantétel például az újonnan születés, akkor ne azt 
kérdezzük, hogy „Mi az újonnan születés?” (mert ez nem lenne érdekes), 
se azt, hogy értik-e a gyermekek az újonnan születés teológiai hatásait 
(mert ez túl bonyolult).

Én olyan kérdést javasolnék, hogy „Hány születésnapod van?” Ez a 
megfogalmazás egyszerű, érdekes és logikusan vezet a témához.

Ha a választott tantétel a hit, nyilvánvaló okokból nem teszünk fel 
olyan kérdést, hogy „Mi a hit?”, sem olyat, hogy „Mit jelent hinni vagy 
bízni?”.

Sokkal jobb, ha olyan bevezető kérdést használunk, mint például: 
„Utaztál-e már repülőgépen?” A gyermekek figyelmét felkelti az ilyen 
bevezetés, és bizonyos körülmények között válaszokat, sőt beszélgetést 
eredményezhet. Ugyanakkor utat nyit a választott témához. Azért uta-
zunk repülőgéppel (vagy szállunk fel vonatra, buszra), mert tudatosan 
vagy tudat alatt hisszük, hogy a pilóta érti a mesterségét, és tudja, mit 
tesz; azt is hisszük, hogy a repülőgépet jól és biztonságosan építették 
meg. Jó példa ez a bizalomra.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Írjunk nyolc mondatot!  
Ez lesz tanításunk rövid vázlata.

Ezekből a mondatokból logikus vázlat állítható össze a tanítandó 
bibliai tantétel tanításához.

Nem lesz túl nehéz feladat nyolc egyszerű mondatra „felosztani” 
a tantételt. Ha nagyon általános témát választunk, természetesen igen 
könnyű a dolgunk. Ha például Isten a témánk, nem nehéz nyolc monda-
tot megfogalmazni: Isten szent, Isten szeretet stb. Egy ilyen nagyon ál-
talános téma esetében azonban nem nyílik lehetőségünk valóban alapos 
tanításra. Jobb, ha egyetlen bibliai tantételt választunk ki: például azt, 
hogy Isten bölcs, és mindazt, amit erről a tantételről tudunk, felosztjuk 
nyolc egyszerű, a gyermekeknek is érthető lépésre vagy mondatra. Egy 
példán mutatom be, hogyan lehet egy kérdéssel és nyolc mondattal el-
készíteni egy tantételt tanító lecke vázlatát (l. 53. o.). A könyvben még 
számos ilyen feldolgozást találunk.

Milyenek legyenek a mondatok?
Legyenek rövidek! Egy mondatban ne legyen több 7−8 szónál, de még 

jobb, ha ennél is kevesebb. Lehet, hogy a gyermekek között vannak olyanok, 
akik nem tudnak jól olvasni. Az sem kívánatos, hogy szemléltetőeszközein-
ket túlzsúfoljuk, vagy hogy a szavak foglalják el az egész felületet.

Legyenek egyszerűek! Szavainkat és gondolatainkat egyszerűen 
fogalmazzuk meg, hogy a gyermekek könnyen megérthessék.

Legyenek logikusak! Minden mondat világosan és természetesen 
vezessen el a következőhöz. A tantétel logikus, és ezért a mondatoknak 
rendről kell tanúskodniuk, a gondolatoknak pedig egymásból kell követ-
kezniük, miközben a lecke lépésről lépésre halad a megoldás felé.

A logikus felépítés érdekében gyakran vissza kell térnünk a mos-
tani tantétel előtt tanított bibliai tantételekre. Ha például a megváltás 
tanával foglalkozunk, nem ezzel a tanítással kezdjük, hanem vissza kell 
utalnunk Isten szentségére és az ember bűnösségére, mielőtt rátérnénk 
a választott tantételre.
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Legyenek gyakorlatiasak! A tantételt nagyon világosan és a gya-
korlatból vett példával kell alkalmaznunk a gyermekekre. Kétfajta gyer-
mek van: hívő és hitetlen. Ezért bibliai tantételünket kétféleképpen kell 
világossá tennünk: a megtérés előtt álló gyermeknek az evangéliumot 
hirdetjük, míg a hívő gyermeket a növekedésben kell segítenünk. Nem 
tudjuk igazán és alaposan alkalmazni a tantételt, amíg meg nem taní-
tottuk, így általában későbbi (gyakran a hetedik és a nyolcadik) monda-
tainkban bontjuk ki azt mindkét gyermekcsoportnak, és inkább akkor 
alkalmazzuk. Gyakran azonban röviden, szemléltetés nélkül már koráb-
ban bevezethetjük alkalmazását a leckében. Ezzel elkerülhetjük, hogy 
ennek minden részletét a végére tartogassuk.

Tervezzük meg, hogyan készítjük el 
a tanításunkat szemléltető képeket!

Kilenc lapra lesz szükségünk, de használjunk jó erős, vastag papírt. 
A lapok legyenek könnyen kezelhetőek és elég nagyok ahhoz, hogy egy 
nagyobb csoport is jól láthassa rajtuk a feliratokat és az ábrákat.

Az első lapra a kérdést, a fennmaradó nyolc lapra pedig a nyolc 
mondatot írjuk fel! Szépen írjunk, és az írás legyen világosan látható, de 
művészi munka nem szükséges.

A nyomtatott betűs mondatok mellett legyen a kilenc lapon olyan kép 
vagy szemléltetés, amely a kérdést vagy a mondatot illusztrálja. Nem apró-
lékos rajzokra van szükség, de minden esetben illeszkedjenek a szöveghez. 

Írjuk le tanításunk egész szövegét!
A kérdést és a nyolc mondatot használjuk vázlatnak, azaz egy olyan 

„csontváznak”, amelyet hússal töltünk ki. Más szóval kilenc hosszú be-
kezdést fogunk írni, amelyek mindegyikét a választott mondat előzi 
meg. Minden bekezdésben azt írjuk le, hogy mit akarunk mondani a 
gyermekeknek, amikor az adott lapot felmutatjuk. Legjobb, ha mind-
egyik lapnál másfél-két percet beszélünk.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Tanításunk szövegét legalább kétféleképpen írhatjuk le.
	A már említett kilenc szakaszban, amelyekhez felhasználjuk 

címnek és bevezetésnek a megadott mondatokat. Ha a monda-
tokat gondosan és logikus sorrendben választottuk meg, a kilenc 
bekezdés jól felépített leckeként illeszkedik egymáshoz. Talán ez 
a leckeírás könnyebb és egyszerűbb módja.

	Nagyon fontos, hogy ne csak tanítsuk a mondatban megadott 
igazságot, hanem példát is mondjunk rá! Nagy segítség, ha leg-
alább két, három, sőt négy példát is tudunk mondani különböző 
időpontokban (feltéve, hogy a témát szemléltetik), mert ébren 
tartják a gyermekek érdeklődését, és segítenek a tanultak megér-
tésében. 

	Használhatunk olyan folyamatos történetet, amely mind a kilenc 
szakaszt összekapcsolja. Ez lehet egy bibliai történet. Először a 
bibliai történetet választhatjuk ki, majd ebből fogalmazhatjuk 
meg azokat a mondatokat, amelyek a bibliai tantétel vázlatát ad-
ják. Vagy ha megfogalmaztuk mondatainkat, egy olyan bibliai 
történetet választhatunk ki, amely ezeket a mondatokat követi 
és megmagyarázza.

A másik módszer egy folyamatos történet összeállítása lehet a min-
dennapi életből, amely a kiválasztott mondatokat tanítja, megmagyaráz-
za és szemlélteti.

Így olyan bibliai leckét kapunk, amelyet vagy magunk használunk 
fel, vagy másoknak is továbbadhatunk.
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7. fejezet
Milyen fő tantételeket kell megtanítanunk?

Istenről
	Van Isten, és csak egy Isten létezik.
	Isten a Teremtő.
	Isten lélek.
	Isten szent és igazságos.
	Isten szeretet.
	Isten mindenható.
	Isten hűséges.
	Isten sohasem változik.
	Isten bölcs.
	Isten mindenütt jelenvaló.
	Isten mindentudó.
	Isten fenséges.
	Isten kegyelmes.
	Isten irgalmas.
	Isten türelmes.
	Isten féltőn szeret.

Jézus Krisztusról
	Jézus Krisztus Isten.
	Jézus Krisztus földi anyától, csecsemőként született, és Isten az Atyja.
	Jézus Krisztus valóságos és tökéletes ember.
	Jézus Krisztus a kereszten a bűnösökért halt meg.
	Isten a Fiát, Jézus Krisztust büntette meg a mi bűneinkért.
	Jézus Krisztus feltámadt a halálból.
	Jézus Krisztus imádkozik a hívőkért.
	Jézus Krisztus Úr.
	Jézus Krisztus mennybe ment és megdicsőült.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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	Jézus Krisztus visszajön.
	Jézus Krisztus lesz a Bíró.

A Szentlélekről
	A Szentlélek Isten.
	A Szentlélek hit által a hívő emberben lakik.
	A Szentlélek üdvbizonyosságot ad a hívő embernek.
	A Szentlélek egyre inkább Jézus Krisztushoz teszi hasonlóvá a 

hívőt.
	A Szentlélek megláttatja bűneinket, és újonnan szül.
	A Szentlélek minden hívő embert belekeresztel Krisztus testébe.
	A Szentlélek minden hívő embert elpecsétel.
	A Szentlélek vezeti a hívőket.
	A Szentlélek segítséget és erőt ad a hívőknek, hogy az Úrnak 

éljenek és szolgáljanak. 
	A Szentlélek ajándékokat ad a hívőknek.

A Bibliáról
	A Biblia Isten Igéje, és tökéletesen igaz.
	A Tízparancsolat megmutatja az Isten által felállított mércét, és 

felfedi bűneinket.

A bűnről
	A bűn engedetlenség Istennel és parancsolataival szemben. 
	Istennek meg kell büntetnie a bűnt. 
	A bűn elválaszt Istentől. 
	A bűn egyetemes (mindenkire elhatott). 
	Minden ember természettől fogva bűnös, és ezért bűnösek a cse-

lekedetei. 
	A bűn következménye a halál és az örök elszakítottság Istentől.



50

Az üdvösség útjáról
	Üdvösséget a Jézus Krisztusban való hit által kapunk. 
	Isten a hitre jutott bűnöst megigazítja. 
	Isten a hitre jutott bűnöst újonnan szüli. 
	Isten a hitre jutott bűnöst örökbefogadással a családjába fogadja. 
	A hitre jutott bűnöst az Úr megváltotta. 
	A hitre jutott bűnösnek örök élete van. 
	A hitre jutott bűnös Krisztus testének a tagja. 
	A hívők biztosak lehetnek üdvösségükben. 
	Egyszer minden hívő megdicsőül.

A jövőről
	A hívők halálukkor Isten elé jutnak. 
	Krisztus visszatérésekor minden hívő új testet kap. 
	Jézus Krisztus egyszer megítéli a hívők szolgálatát. 
	A mennyország az örök öröm és dicsőség helye, Isten lakóhelye. 
	A pokol a büntetés és az Istentől való örök elszakítottság helye. 
	Egyszer Isten új eget és új földet teremt.

A keresztyén életről
	A bűnös ember hitben jön Istenhez, és hitben él. 
	A megszentelődés az a folyamat, amelyet a Szentlélek Isten végez, és 

amelynek során Jézus Krisztus hasonlatosságára formálja át a hívőt. 
	Megtérésünk után sem leszünk bűntelenek, de győzhetünk bű-

neink fölött.

Egyéb bibliai tantételekről
	Minden hívő ember tagja az egyetemes Egyháznak, és csatlakoz-

nia kell egy helyi gyülekezethez. 
	Az ördög Istennek és népének az ellensége. 
	Az angyalok a hívőknek szolgáló lelkek. 
	A testi halál a test és a lélek szétválása.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

8. fejezet
Hogyan taníthatjuk a hit általi megigazítás tanát?
Azt hiszem, a könyv első részének lezárásaként jó lenne elgondol-

koznunk azon, hogyan taníthatunk egy adott tantételt a gyermekeknek. 
A hit általi megigazítást választottam, azt a tant, amelyet Kálvin János 
minden más tan sarkpontjának nevezett, és amelynek megértése Luther 
Márton szerint megmutatja, hogy a gyülekezet él-e, vagy halott.

Először is értsük meg!
Bármilyen tantétel tanításában az első lépés az, hogy mi, tanítók jól 

megértsük.

A megigazítás meghatározása
A megigazítás Istennek az a jogi cselekedete, amellyel kijelenti, hogy 

ha a bűnös ember valóban befogadta Krisztust, akkor Ő minden bűnére 
(amelyeket a múltban követett el, ma követ el és a jövőben fog elkövetni) 
bocsánatot ad, és a hívő embert igaznak tekinti, mert már most olyan 
tisztának látja Krisztusban, mint az Úr Jézus Krisztust.

Mit tanít a Biblia a megigazításról?
	A megigazítás forrása Isten kegyelme (Róm 3,24).
	A megigazítás ára Krisztus vére (Róm 5,9).
	A megigazítás bizonyítéka Krisztus feltámadása (Róm 4,25).
	A megigazítás útja a hit (Róm 5,1).
	A megigazítás jelei a jó cselekedetek ( Jak 2,21.24).

A megigazítás öt jele
	A megigazítás egyszeri esemény. Akkor megy végbe, amikor a 

bűnös ember befogadja Jézus Krisztust, ill. Urának és Megváltó-
jának vallja meg. A megigazítás nem folyamat.
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	A megigazítás a helyzetemet változtatja meg, és nem engem ma-
gamat. Az ugyanakkor végbemenő újonnan születés viszont át-
formál engem, és új természettel ajándékoz meg. Az egyik nem 
lehetséges a másik nélkül.

	A megigazításban nem növekedhetek. Nincsenek fokozatai: Is-
ten vagy megigazított, vagy nem. 

	Isten senkit nem igazít meg jobban a másiknál. 
	Ha Isten valóban megigazított, és ennek jelei világosan láthatók 

az életemben, megigazításomat nem veszíthetem el. Ezek a je-
lek az újonnan születés gyümölcsei. Az újonnan születés mindig 
együtt jár a megigazítással.

A megigazításról l. még 136−137. o.

Utána tanítsuk!
Hogyan taníthatjuk a megigazítás tanát gyermekeknek egyszerűen 

és érdekesen? Ehhez öt lehetséges módszert javasolok.
Bibliai leckék
Ezeknek a leckéknek a központi igazsága lehetne a hit általi megiga-

zítás. „Ha a bűnös ember hit által befogadja Krisztust, tökéletes bocsá-
natot kap, és Isten olyan tisztának látja, mint Krisztust.”

Ezt számos bibliai leckével taníthatjuk. 
	A farizeus és a vámszedő (Lk 18,9–14)
	Dávid és Méfibóset (2Sám 9)
	Filemon és Onézimusz (Filemon, különösen Filem 17–19)
	Ábrahám és új igazsága Isten előtt (1Móz 15,6; Róm 4,3)
	Az ószövetségi áldozatok, amelyeket a Szentsátorban mutattak 

be: az áldozó a kezét az áldozatra helyezte, és az áldozat lépett az 
áldozó helyébe, aki megszabadult (2Móz 27,1–8; 3Móz 1,4)

	A menyegzői lakoma és az ünneplő ruha példázata (Mt 22,1–14), 
mely összekapcsolható a Lukács 15,22-vel is.

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Képekkel illusztrált lecke 
Ehhez kövessük a 6. fejezetben megadott vázlatot! A leckéhez fel-

használt kérdés és nyolc mondat a következő lehet:
	„Milyen mély a tenger?” (utalás a Mikeás 7,19-re) 
	Isten szent, ezért meg kell büntetnie a bűnt.
	Bűnös vagy.
	A jó cselekedetekért nem kaphatunk bűnbocsánatot Istentől, de 

egy másik embertől sem. 
	Jézus Krisztus magára vállalta bűneid büntetését.
	Fogadd be hittel a Megváltót! (alkalmazás a még meg nem tért 

gyermekre)
	Isten minden bűnödet megbocsátja.
	Isten olyan tisztának lát majd, mint Jézus Krisztust.
	Az életed bizonyítja majd, hogy Isten megbocsátott. (alkalmazás 

a megtért gyermekre)
Igeversek 
Sok ilyen vers van. Pl.: Zsolt 103,12; ApCsel 3,19;13,38–39; 

(a bűnbocsánatról); Róm 5,19; 2Kor 5,21 (hangsúlyozza, hogy Krisztus 
igazsága a mi igazságunk).

Példatörténetek
	Az Ézsaiás 61,10 és a Zakariás 3,3–5 alapján használhatjuk 

az üdvösség ruhájának és az igazság ruhájának bibliai példáját 
(l. még Kol 3,9−10). 

	Ehhez a tantételhez a mindennapi életből az alábbi példákat 
hozhatjuk: 
	az elítélt bűnös megszabadul, amikor a bíró kifizeti helyette a 

büntetést;
	a fiú lop az iskolában, de nem büntetik meg, mert egy másik 

fiú vállalja helyette a büntetést;
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	a tyúk, amelyik elpusztul az erdőtűzben, de a csibéi megme-
nekülnek, mert a kotlós szárnyai alatt bújtak meg;

	a bankszámlák magyarázata: pénzösszeg átutalása egyik 
számláról a másikra; így kerül át bűnünk Krisztus számlájá-
ra, az Ő igazsága pedig a mi számlánkra. 

	Felhasználhatjuk a Szavak nélküli könyvet. A fehér oldal jó példa 
arra, hogyan lát minket Isten, amikor hit által befogadjuk Jézus 
Krisztust mint Urunkat és Megváltónkat. A fehér nem azt jelzi, 
hogy milyenek vagyunk, hanem azt, hogy Isten milyennek lát, ill. 
milyenekké tesz majd minket. 

Ennek a fontos bibliai tantételnek a tanításához igen lényeges ilyen 
példákat használnunk. Tulajdonképpen minden bibliai leckébe vagy ké-
pekkel illusztrált leckébe bele kell vennünk egy, két, sőt három példát 
vagy gyermekekről szóló történetet, mert tanításunkat így érdekesebbé 
és élvezetesebbé tehetjük.

Az egyháztörténetből vett történetek
Jó, ha a gyermekek hallanak a Reformációról, hogy Luther Márton 

és más nagy reformátorok hogyan értették meg ezt a tanítást; vagy arról, 
hogy ez a tantétel hogyan hatott az Egyházra és az egész világra. 

I. rész: Mi a bibliai doktrína, és hogyan taníthatjuk?
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

II. rész
Egyes tantételek 

részletes tanulmányozása és tanítása

1. fejezet
A Biblia szó szerinti ihletettsége (verbális inspiráció)

A Biblia Isten írott kijelentése, amely két részre (Ó- és Újszövetség-
re) oszlik és 66 könyvből áll. Mindent tartalmaz, amit tudnunk, hinnünk 
és tennünk kell lelkünk üdvösségéért, Isten dicsőségére és szolgálatára.

Hisszük a Biblia szó szerinti ihletettségét. Az ihletettség az a mód, 
ahogyan Isten befolyásolta, vezette és segítette a Szentírás íróit, hogy 
hiba és tévedés nélkül le tudják írni, amit az Úr kijelentett nekik. Az írók 
saját stílusukban írtak, és személyiségük rányomja bélyegét művükre; a 
Szentlélek azonban úgy vezette őket, hogy az eredeti írásokban semmi-
lyen tévedés sem található. Az Istent tisztelő bibliakutatás biztosította, 
hogy Bibliánk, amennyire lehetséges, hűen adja vissza az eredeti, téved-
hetetlen írásokat.

Ezért a Biblia minden tanításában hibátlan, mentes az ellentmon-
dásoktól, és teljesen megbízható. Az Úr Jézus mondta: „A te igéd igazság” 
( Jn 17,17).

Az ihletettség teljes; a Szentíráshoz semmit sem tehetünk hozzá, és 
semmit sem vehetünk el belőle. A 66 könyv minden olyan kijelentést és 
igazságot tartalmaz, amelyre szükségünk van.

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a meg-
jobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3,16).

„Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent-
lélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek” (2Pt 1,21).

Honnan tudjuk, hogy Isten ihlette a Szentírást szó szerint, és hogy 
az teljesen igaz?
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A Szentírás kijelenti önmagáról, hogy Isten Igéje.
	Az Ószövetség Isten Igéjének jelenti ki magát (2Móz 20,1; 

Hós 1,1). 
	Az Újszövetség az Ószövetséget Isten Igéjének jelenti ki 

(ApCsel 1,16; 28,25; 1Pt 1,10−11). Az Újszövetség Isten 
Igéjének jelenti ki magát (1Kor 2,13; 14,37; Gal 1,11–12; 
1Thessz 2,13; 2Pt  3,1–2).

	Az Ószövetség mindenütt használja „az Úr szólt” és „az Úrnak 
beszéde” kifejezéseket. Ezek az ihletettséget támasztják alá. 
A fenti kifejezések kb. 250-szer fordulnak elő az Ószövetségben.

Ezek a kijelentések vagy igazak, vagy nem. Ha nem, akkor a Biblia 
hazugságokat, valótlan állításokat tartalmaz, és nem bízhatunk meg ben-
ne. Vagy Isten Igéje (ahogyan állítja magáról), vagy egy hazug könyv.

A Biblia számtalan próféciája sok évvel a megírása után ponto-
san beteljesedett.

Csak Isten ismeri a jövőt, és csak Ő tudja megíratni, mi történik 
ezután. A gye mekek – és különösen a serdülők – ezt nagyon érdekesnek 
és jónak találják.

Nagyon érdemes és érdekfeszítő a Jézus Krisztus születéséről, éle-
téről, haláláról, feltámadásáról és mennybemeneteléről szóló ószövetségi 
próféciákat elolvasni, mert láthatjuk, hogy mindegyik pontosan betelje-
sedett (pl. Ézs 7,14; 9,6; Mik 5,2; Zak 9,9; 11,12–13).

Krisztus sokszor idézte az Ószövetséget, és Isten Igéjének jelen-
tette ki.

Nyilvánvaló, hogy Isten Igéjének tekintette, ezért mi sem mond-
hatunk róla mást (l. Mt 5,17–18; 12,39–40; 24,37–39; Mk 12,36; 
Lk 24,25–27.44.46; Jn 3,14). Ez nagyon fontos bizonyítéka a Szentírás 
ihletettségének, amelyet állandóan hangsúlyoznunk kell.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Isten Igéjében csodálatos összhangot és egységet fedezhetünk fel.
Ez nagyon nagy szó, ha meggondoljuk, hogy mintegy negyven kü-

lönböző író műve, akik teljesen eltérő környezetben és országban éltek, 
megírásának ideje pedig 1600 évet ölel fel.

Bebizonyosodott, hogy a Biblia életeket, családokat, falvakat és 
városokat, sőt nemzeteket tud megváltoztatni.

A világ egyetlen könyve sem szólt bele úgy az emberek életébe, nem 
„faragott bűnösökből szenteket”, és nem hatott olyan sok millió család, 
olyan sok város, sőt nemzet életére, mint a Biblia. 

A Szentlélek tesz róla bizonyságot szívünkben.
Ez a bizonyságtétel adja nekünk a bizonyosságot, hogy a Szentírás 

valóban Isten Igéje (1Thessz 1,5–6; 2,13; Jn 2,20.27).
Sok szempontból ez minden más tantétel alapja, amelyek mind 

arra a fontos igazságra épülnek, hogy a Biblia Isten Igéje és teljesen igaz. 
Minden bibliai tantételünknek forrása a Biblia. Ezért ha nem vagyunk 
bizonyosak a Szentírás szó szerinti ihletettségében, semmiben sem le-
hetünk biztosak. 

Hiszem, hogy a kedves Olvasó meggyőződéssel vallja, hogy a Bib-
lia Isten Igéje, és ezért maradéktalanul igaz. Ez nem jelenti azt, hogy 
mindent megértünk, vagy meg tudunk magyarázni a Bibliában. Vannak 
olyan versek, sőt szakaszok, amelyek nagyon nehezen érthetőek. De 
elhisszük, még ha nem is értjük azokat.

Csodálatos dolog, ha szilárdan állunk Isten ihletett Igéjének a tala-
ján! Mások majd kritizálnak, sőt ki is nevetnek, mert hisszük, hogy az 
egész Biblia igaz, és sokan „nagyon maradinak” fognak tartani. Ám ne 
aggódjunk emiatt: Isten megáldja hitünket, imádatunkat, tanításunkat, 
kiállásunkat Igéje mellett. Sőt még az is előfordulhat, hogy miközben 
mások kritizálnak, vagy gúnyolódnak rajtunk, szívükben tisztelnek, 
mert mi tudjuk, miben hiszünk, és készségesen kiállunk mellette.
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A Biblia szó szerinti ihletettsége (verbális inspiráció)
Javaslatok és vázlatok

Válasszunk olyan bibliai történeteket/leckéket, amelyeknek a Biblia 
a központi igazsága!
	Az emmausi tanítványok (Lk 24,1–35). Ez a történet elmondja, 

hogyan tisztelte az Úr Jézus a Szentírást, és hogyan használta fel 
arra, hogy Önmagáról tanítson. Utalhatunk néhány róla szóló pró-
féciára és pontos beteljesedésükre is.

	Isten átadja Mózesnek a törvényt (2Móz 19-től). Ez a történet bi-
zonyítja, hogy a törvény – amely részévé lett a Szentírásnak – isteni 
eredetű.

	Jósiás és a törvény könyve (2Kir 22). Ez a történet arról szól, hogy 
Isten Igéje elpusztíthatatlan, és van hatalma szólni az emberek szí-
véhez.

	Jeremiás és az írástekercs ( Jer 36). Ez a történet is azt mutatja, hogy 
Isten Igéjét nem lehet megsemmisíteni.

	Az Úr Jézus megkísértése (Mt 4,1–11). A történet azt mutatja be, 
hogy a Szentírás hatalmasabb a Sátánnál és a bűnnél.

	Józsué elhívása ( Józs 1,1–9). A történet azt példázza, hogy milyen 
fontos Isten szolgáinak az életében a Biblia olvasása, tanulása és ta-
nulmányozása.

Használjunk képekkel illusztrált leckéket! A következő monda-
tokat nyomtatott betűkkel írjuk fel a szemléltetőeszközökre, amelyek 
egyben a tanítás keretét is megadják!
	Szeretsz levelet kapni?
	A Biblia Isten levele, amelyet neked írt.
	Ezt a levelet 40 ember írta.
	Minden szava igaz.
	Istenről szól.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Rólunk szól.
	Megmondja, mit kell tennünk.
	Fogadd be hittel Jézus Krisztust, és üdvözülsz! (alkalmazás a még 

meg nem tért gyermekre) 
	Olvasd, hidd el, amit mond, és engedelmeskedj neki! (alkalmazás a 

megtért gyermekre).
A GyEK/VISZ-nél beszerezhető anyagok:
	Isten Igéje és én (1. és 2. kötet, 12 lecke Isten Igéjéről: Jósiás ki-

rály; Jeremiás és Báruk; Az etióp kincstárnok; A tékozló fiú; Jósafát 
és Akháb; Jósafát találkozik az ellenséggel; Ezékiás Isten ígéretére 
támaszkodik; Dániel tiszta marad; Bálám és Bárák; Az emmausi 
tanítványok; Krisztus visszajövetele; Ézsaiás elhívása)

	Isten szól hozzám (6 lecke a teremtésről, a Bibliáról és Jézus Krisz-
tusról) 

	Kincskeresők (egyleckés tanítás a bibliaolvasásról) 
	Amit minden gyermeknek tudnia kellene (5 lecke Istenről, a bűnről, 

Jézus Krisztus személyéről és munkájáról, valamint a Bibliáról)
	Jézus az én Megváltóm és barátom (5 leckés sorozat Jézus földi szol-

gálatáról)
	A te Megváltód (5 leckés evangélizáló sorozat)
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2. fejezet
Az Istenről szóló tantételek

Az Istenről szóló tantételek rendkívül fontosak, hiszen az 
evangélizálás és a keresztyén életben való növekedés alapját jelentik. 
A tanítónak, saját lelki fejlődése érdekében, elengedhetetlen ezeknek 
az igazságoknak a megértése, mert csak így taníthatja azokat meggyőzően, 
logikus rendszerben, gyakorlati módon és odaadóan a gyermekeknek.

A hívő ember fő célja Isten ismerete, imádata és dicsőítése legyen 
annak az igazságnak az alapján, amelyet a Bibliában olvasott Őróla. Egy-
házainkban ma mégis az egyik legnagyobb (sőt talán éppen a fő) gond 
az, hogy nagyon sok keresztyén valójában nem ismeri Istent.

A Biblia legalább négyféleképpen tanítja az Istenről szóló bibliai 
tantételeket.

1. A Biblia hangsúlyozza Isten létezését.
Isten létezik (1Móz 1,1; Zsid 11,6).
Kijelentette Önmagát
	a teremtésben (Zsolt 19,2; 139,14; ApCsel 14,16–17; 

Róm 1,19–20);
	a lelkiismeretünkben (Róm 2,14–15); 
	Jézus Krisztusban (2Kor 4,6; Kol 1,15–17; Zsid 1,1–3); 
	a Bibliában (1Móz 1,1; 5Móz 29,28; Zsolt 19,8–11; 

Jn 17,8.14.17; 20,30–31; 2Tim 3,16).

2. A Biblia megmagyarázza, hogy Isten milyen.
„Az Isten lélek” ( Jn 4,24). Öröktől fogva ilyen. Láthatatlan, testetlen 

( Jn 1,18; 4,12; Kol 1,15; 1Tim 1,17; 6,16). Ezért nem látjuk, és soha nem 
is fogjuk látni az Atya Istent, sem a Szentlélek Istent. Ez az Isten lényéről 
szóló igazság nehezen érthető a gyermekeknek, ezért nem is könnyű taní-
tani. Isten lelki természetéből három következményt emeljünk ki:

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Isten teljesen más, mint mi (és ez nem is lehet másképp);
	nehéz megérteni, hogy az Atya Isten és a Szentlélek Isten testet-

len és láthatatlan; 
	higgyük el ezt az igazságot, és dicsérjük Istent.
A Fiú Istent látni fogjuk, mert kétezer évvel ezelőtt testté lett. Is-

tennek ekkor volt először emberi teste és emberi természete. A Fiú Isten 
megőrizte testét, de ma már megdicsőült testben él. A Fiú Isten a lát-
hatatlan Isten látható képe ( Jn 14,8–9; Kol 1,15). Amikor a Fiú Istent 
meglátjuk, pontosan és tökéletesen meg fogjuk látni, milyen az Atya Is-
ten ( Jn 1,18; 14,9; Zsid 1,3), és ebben az értelemben látni fogjuk az 
Atyát.

Amikor Isten az Ószövetségben kijelentette Önmagát, és látták az 
emberek, például Mózes, Ézsaiás vagy Ezékiel, valószínűleg Fiában, Jézus 
Krisztusban jelent meg. Úgy tűnhet, hogy Jézus Krisztus a testet öltése 
előtt is megjelent testben, és láthatóvá vált. Hasonlítsuk össze például az 
Ézsaiás 6,1 és a János 12,37–41. verseit! Ez azonban csak ideiglenes test 
volt.  Testet öltésekor vett magára állandó testet ( Jn 1,14).

Isten személyes Isten ( Jer 9,23). Meg lehet ismerni ( Jn 17,3), 
szól ( Jn 17,17), meghallgat (Mt 6,6), és keresi velünk a közösséget 
(Mik 6,8).

Sok olyan gyermeknek új igazság ez, akik azt gondolják, hogy Isten 
távoli és személytelen, sőt csak egy kép vagy bálvány.

Isten egy Isten (egyedi, egyetlen). Ezt az egész Biblia világosan tanítja 
(5Móz 6,4; Ézs 44,6–8; 45,5; 1Kor 8,4; 1Tim 2,5).

Isten Szentháromság. Isten egylényegű, de az istenségben három 
Személy létezik. Mindegyik teljesen és egészen Isten: az Atya Isten, a 
Fiú Isten és a Szentlélek Isten.

Az Ószövetségben utalásokat találunk a Szentháromságra:
	1Mózes 1,26; Ézsaiás 6,8: mindkét vers többes szám első sze-

mélyt használ;
	4Mózes 6,24–26: háromszoros áldás;
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	az Úr angyalának a megjelenései (pl. 1Móz 22,11; Józs 5,13–15): ez 
az Úr Jézus Krisztus volt testet öltése előtti megjelenéseiben, és Is-
tennek vagy Úrnak nevezi Őt a Biblia (1Móz 18,1.13–14.17–33).

Az Újszövetségben világos tanítást találunk a Szentháromságról:
	a keresztség szereztetése (Mt 28,19);
	az apostoli áldás (2Kor 13,13);
	az Atya szózata, a Szentlélek leereszkedése és a Fiú kijelentése 

együttesen a Márk 1,10–11-ben;
	sok vers (pl. Jn 14,16; 1Kor 12,4–6; Ef 4,4–6; 2Thessz 2,13−14; 

1Pt 1,2) mind a hármat összekapcsolja.
A Bibliában Isten olyan műveire találhatunk utalásokat, amelyeket 

az Ige mindháromnak tulajdonít:
	a teremtés (Ézs 40,28; Zsolt 104,30a; Jn 1,3);
	a megtartás (Neh 9,6; Jób 34,14−15; Zsid 1,3).
A Szentírásban három olyan érdekes képet vagy jelképet találunk, 

amelyek Istent ábrázolják:
	5Mózes 32,11: a sas az Atya Isten jelképe, amelyet különösen az 

Ószövetségben találhatunk meg: fölöttünk van, szárnyain hor-
doz, megőriz az eleséstől; 

	Máté 23,37: a tyúk a Fiú Isten jelképe, mellyel az evangéliumokban 
találkozunk: közöttünk van, szárnya alatt megment az ítélettől;

	János 1,32: a galamb a Szentlélek Isten jelképe, mellyel különö-
sen az Apostolok cselekedeteiben és az apostoli levelekben talál-
kozunk: bennünk lakozik, és gondoskodik rólunk.

Két tévedést mindenképpen kerüljünk el!
	Nem három Isten van, hanem csak egy, de az istenségben három 

Személy létezik.
	Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem Isten szerepe vagy tevékeny-

sége szerint három különböző megjelenése vagy megnyilatkozá-
sa, hanem három különálló Személy.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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3. A Biblia ismerteti Isten munkáját.
Isten munkája három csoportra osztható.
Teremtő munka
	Hat nap alatt a semmiből teremtette a világot (1Móz 1−2.). 
	Ma az embereknek szüleik által ad életet (Ézs 42,5; Zsolt 139,13–

16; Préd 12,1; ApCsel 17,24–26).
Gondviselő, irányító munka
Isten tart fenn és irányít mindent (Neh 9,6; Zsolt 103,19; Ef 1,11; 

Kol 1,17; Zsid 1,3).
	Isten irányítja a természet erőit és minden teremtményt 

(Zsolt 29,1−11; 135,6–7; 147,8–9; 148,7.10). 
	Isten irányít minden embert ( Jób 14,5; Zsolt 33,14−15; 

75,6−7). 
	Isten irányít minden nemzetet és államfőt (5Móz 32,8; 

Zsolt 22,28; Péld 21,1).
	Isten irányítja a történelem menetét (Dán 4,34–35; 

ApCsel 17,26). 
	Isten irányít minden körülményt (Péld 16,33; Ám 3,6; Jón 1,7; 

Mt 6,25–34). 
	A Sátán is Isten kezében van ( Jób 1,6–12; Jel 20,2–3.7–10).
Isten mindenben valóságosan és teljesen szuverén.
Megváltó munka 
	A megváltás az Atya Isten terve volt, és beletartozik örök céljába 

(ApCsel 4,24–28; Ef 1,4–6; 3,11; 2Tim 1,9; Tit 1,2; 1Pt 1,20). 
	A megváltás árát a Fiú Isten fizette meg (Mt 20,28; ApCsel 20,28; 

2Kor 5,21; Zsid 2,14–15; 1Pt 1,18–19). 
	A megváltás alapján a Szentlélek Isten megtérésre indítja és 

újonnan szüli a bűnösöket ( Jn 3,3–8; 16,8–11; ApCsel 16,14; 
Tit 3,5−6; 1Pt 1,2).
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4. A Biblia leírja Isten tulajdonságait.
Isten tulajdonságai jellemének és természetének egyedül rá jellemző 

vonásai.
Ilyenek például: 
	szentsége; 
	igazságossága;
	hűsége;
	szeretete;
	irgalma;
	kegyelme;
	jósága vagy kedvessége;
	bölcsessége;
	türelme;
	igazmondása;
	féltő szeretete;
	mindentudása;
	mindenhatósága;
	mindenütt jelenvalósága;
	változhatatlansága;
	örökkévalósága;
	fensége;
	természetfölötti volta;
	szuverenitása (korlátlan uralma).
Isten tulajdonságainak tanulmányozása nagy áldást hozhat, ha haj-

landók vagyunk alaposan belemélyedni. Segítségével többet megtudunk 
Istenről, jobban megismerjük Őt, közvetlenebb kapcsolatba kerülünk 
Ővele, és tudatosabban tudjuk imádni. 

Isten tulajdonságainak ismerete (személyes és gyakorlati alkalmazá-
sukkal) a gyermekeknek is nagy áldást hoz. Tanítsuk azokat egyszerűen, 
érdekesen, alaposan, és használjuk mind a még meg nem tért gyermekek 
evangélizálására, mind a hívő gyermekek épülésére.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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A következő fejezetben részletesen foglalkozunk Isten fő tulajdon-
ságaival.

A fejezet lezárása előtt szeretném felhívni a figyelmet A gyermek-
munkás problémái – Isten megoldása című könyvemre. Ez a könyv a 
gyermekmunkásoknak szóló sorozat első kötete, és részletesen kifejti, 
hogyan ismerhetjük meg Istent. A könyv az országos GyEK/VISZ-
irodáktól igényelhető ingyen. (Címeket l. 2. o.) 

Az Istenről szóló tantételek
Javaslatok és vázlatok

Isten létezése
Bibliai leckék
	A teremtés története (1Móz 1−2.; Róm 1,20)
	Jézus Krisztus feltámadása (Mt 27−28.; 1Kor 15,14–17)
	Az Ószövetség és az Újszövetség bármelyik nagy csodája
Képekkel illusztrált lecke vázlata
	Volt-e ennek az órának készítője?
	Nézz magadra!
	Nézd a természetet!
	Gondolj a nagy csodákra!
	Isten tette mindezt.
	Isten szólt Igéjében.
	Isten Jézus Krisztusban jött el.
	Azt akarja, hogy hittel fogadd be Őt! (alkalmazás a még meg nem 

tért gyermekre)
	Azt akarja, hogy imádd Őt! (alkalmazás a megtért gyermekre)
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Isten természete
Bibliai leckék
	Isten lélek – a samáriai asszony ( Jn 4.)
	Egy az Isten – Illés és a Baál prófétái (1Kir 18.)
	Isten Szentháromság – Jézus Krisztus bemerítkezése (Mt 3,13−17) 

Isten élő Személy – Énók (1Móz 5,21−24) és Nóé (1Móz 6,9), 
akik Istennel jártak.

Képekkel illusztrált lecke vázlata
	1 + 1 + 1 = 1?
	Isten csak egy, és nincs több.
	Az egy Istenben három Személy létezik.
	Az Atya Isten szeret minket.
	A legjobbat akarja nekünk.
	A Fiú Isten meghalt a mi bűneinkért.
	Fogadd be hit által a Megváltót! (alkalmazás a még meg nem tért 

gyermekre)
	A Szentlélek Isten a hívőkben lakozik hit által.
	Kérd, hogy segítsen Őérte élned! (alkalmazás a megtért gyermekre)
Fontos, hogy a Szentháromság tanításánál ne használjunk olyan 

példákat, amelyek problémákat okozhatnak.
	Tiszteletlenség a tojást (egy tojás, de három részből áll), vagy a 

fát (egy fa, de három részből áll) példának felhozni a Szenthá-
romságra. Ne hasonlítsuk Istent se tojáshoz, se fához! Az ilyen 
példák nem biblikusak, és nem is helyesek. Istennek nincs három 
része, hanem három Személye.

	Tiszteletlenség az is, ha a Szentháromságot a vízhez hasonlít-
juk, amely három különböző formában jelenik meg (folyadék, 
szilárd – jég és gáznemű – pára). Ráadásul hamis tanítás is, mert 
azt a régi eretnektanítást hirdeti, hogy a Szentháromság három 
Személye az Isten különböző szerepeinek megfelelő, különféle 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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megjelenési formái. A víz nem jelenhet meg három különböző 
alakjában egyszerre!

Ha a Szentháromságot valamilyen jelképpel kívánjuk ábrázolni 
képünkön, egyenlő szárú háromszöget használhatunk (amely a Szent-
háromságot jelképezi) egy körben (amely Isten egy-ségét jelképezi). Ez 
azonban inkább jelkép, mint ábrázolás.

A magam részéről azt tartom, hogy ezt a nagy igazságot nehéz, sőt 
lehetetlen ábrázolni. Hitem szerint jó, ha a Szentháromságról elmond-
juk a gyemekeknek, hogy titok. Olyan titok, amelyet sem ők, sem mi, 
tanítók nem értünk, így megteremthetjük az ámulat és csodálat légkörét. 
Magyarázzuk meg a gyermekeknek, hogy ha mindent meg tudnánk 
érteni, amit Istenről tudunk, többé nem lenne Isten.

Olyan igazság ez, amelyet el kell hinnünk. Meghaladja az értelmün-
ket, ám általában nem okoz problémát a gyermekeknek.

Isten műve
Bibliai leckék
Sok különböző bibliai történetet használhatunk, melyek Isten egyik vagy 

másik munkájával foglalkoznak. A Bibliáról elmondhatjuk, hogy részletesen 
beszámol Isten tetteiről.
	Teremtő munkájáról a teremtés történetében beszélhetünk (1Móz 

1−2.). 
	Gondviselő munkájáról olyan leckékben taníthatunk, mint amelyben 

Ábrahám menyasszonyt hozat Izsáknak (1Móz 24.). 
	Megváltó munkájáról világosan taníthatunk a Jézus Krisztus ke-

resztre feszítéséről szóló leckében. Az ember szívében végzett mun-
kájáról a Lídia vagy a filippi börtönőr megtéréséről szóló leckében 
taníthatunk (ApCsel 16.). 
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Képekkel illusztrált lecke vázlata
	Mivel töltöd az idődet?
	Isten hat nap alatt teremtette a világot.
	Isten teremtett téged.
	Isten tart fenn mindent.
	Isten kezében van minden és mindenki.
	Isten azért küldte el Fiát a földre, hogy meghaljon érted.
	A Szentlélek szól hozzád.
	Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz! (alkalmazás a még 

meg nem tért gyermekre) 
	Imádd Istent, aki ilyen sokat tett érted! (alkalmazás a megtért gyer-

mekre)

Isten tulajdonságai
A következő fejezetben láthatjuk, hogyan taníthatunk néhányat 

ezek közül.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



69

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

3. fejezet
Isten tulajdonságai

Ezekben a vázlatos jegyzetekben nem tudom Isten minden tulaj-
donságát megemlíteni, és nem tudok részletesen foglalkozni az egyes 
tulajdonságokkal. Mégis megpróbálok néhányat érinteni közülük, majd 
a következő szakaszban néhány gondolattal szeretnék hozzásegíteni ta-
nításukhoz.

Újra szeretném hangsúlyozni, milyen fontos az, hogy Isten tulaj-
donságait értsük és alkalmazzuk a saját életünkben. 

Ki szeretném emelni azt is, mennyire fontos, hogy egyszerűen, érde-
kesen, alaposan és gyakorlati módon tanítsuk Isten tulajdonságait a gyer-
mekeknek. Tanításuk nagy segítséget nyújt mind az evangélizálásban, 
mind a megtért gyermekek lelki táplálásában. Isten legtöbb tulajdonsága 
alkalmazható mind a már megtért, mind a még meg nem tért gyerme-
kekre.

Isten tulajdonságait különböző módszerekkel taníthatjuk a gyerme-
keknek. 
	Központi igazságnak választhatjuk, amikor az éppen sorra kerü-

lő bibliai leckében előfordulnak. 
	Sorozatot tarthatunk Isten tulajdonságairól. Minden tulajdon-

ságot egy külön bibliai leckében taníthatunk. 
	Képekkel illusztrált leckékben taníthatjuk, amikor minden lec-

kében egy-egy tulajdonságot magyarázunk meg. 
	Az óra más részeiben taníthatunk Isten tulajdonságairól:
	éneklés közben;
	a missziós történetben;
	az imádság ideje alatt.

Isten tulajdonságainak a tanításával részletesebben a 82−89. o. fog-
lalkozunk.
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A következő oldalakon röviden végigvesszük Isten főbb tulajdonsá-
gait. Mindegyiknél három kérdésre keressük a választ.
	Mit jelent ez a tulajdonság? Igyekszünk világos, ám rövid megha-

tározást és magyarázatot adni.
	Hol találunk a Bibliában erről tanítást? Helyszűke miatt nagyon 

rövid vázlatot adunk hozzá. A választ tovább bővíthetjük.
	Mi a gyakorlati alkalmazása ennek a bibliai tantételnek a 

gyermekek életére és természetesen a saját életünkre? Két-
fajta gyermek van: hívő és hitetlen, ezért kétféle alkalmazást 
keresünk.

Isten szentsége

Jelentése
Elsősorban Isten természetének, jellemének és cselekedeteinek 

tökéletessé gét és tökéletes tisztaságát jelenti.
Másrészt azt jelenti, hogy semmi köze semmilyen gonoszsághoz 

vagy bűnhöz.

Hol tanít erről az Ige?
A Szentírás Istennek ezt a tulajdonságát tanítja és hangsúlyozza a 

leggyakrabban; nagyon sok ige és igeszakasz szól róla (pl. Zsolt 99,9; 
Hab 1,13; Jn 17,11; ApCsel 3,14; Ef 4,30; 1Pt 1,15–16).

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Törekedj a szentségre (1Pt 1,16)!
	Szolgáld és imádd Istent tisztelettel és félelemmel (Zsid 12,28–29)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Csak akkor juthatsz a mennybe, ha bűnbocsánatot kaptál 

( Jel 21,27).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Isten igazsága és igazságossága

Jelentése
Isten igazsága, igaz volta a gyakorlatban az Ő szentsége. A bűnt meg 

kell büntetnie, az igazságot meg kell jutalmaznia. Isten tökéletesen be-
csületes, és mindig helyesen cselekszik.

Hol tanít erről az Ige?
1Mózes 18,25; 5Mózes 32,4; Ezsdrás 9,15; Zsoltárok 11,4–7; 

145,17; Sofóniás 3,5; János 5,30; Róma 2,2.

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Isten mindig megtartja szavát és neked adott ígéretét 

(Neh 9,7–8).
	Isten megjutalmaz, amikor Őérte és másokért teszel valamit 

(Zsid 6,10). 
	Isten azt akarja, hogy legyél becsületes és igazságos (Mik 6,8).

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Isten elítél, ha nem fogadod be Krisztust (Róm 1,16–18). 
	Isten megbocsát, ha befogadod Krisztust (Róm 3,24–26).

Isten szeretete

Jelentése
A szeretet Istennek az a tulajdonsága, amellyel a legjobbat akarja 

teremtményeinek, és amellyel örökre odaadja Önmagát másoknak, bár-
milyen áldozattal járjon is.

Szeretetének tárgya a Fia ( Jn 17,24), a világ ( Jn 3,16) és az Ő népe 
( Jn 16,27).

Szeretetét Fia halálában ( Jn 3,16), a bűnbánónak adott bocsánatá-
ban (Ézs 55,7), népéről való gondoskodásában (Ézs 63,7) és népének 
megtisztításában (Zsid 12,6–11) jelentette ki.
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Hol tanít erről az Ige?
Az egész Bibliában sok vers és igeszakasz beszél Isten szereteté-

ről (pl. 2Móz 34,6; Zsolt 25,6; 36,7–10; 51,1; Hós 11,1–4; Mt 5,45; 
Jn 3,16; 1Jn 3,16–17; 1Jn 4,8.16).

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Adj neki hálát, és imádd szeretetéért (Kol 1,12–14; Jn 3,1)!
	Egyre jobban szeresd Istent ( Jn 4,19)!
	Szeresd az embereket, még ellenségeidet is (Mt 5,44–48)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Isten szeret; azért küldte el Fiát, hogy meghaljon bűneidért, mert 

üdvösséggel akar megajándékozni ( Jn 3,16; Róm 5,8).

Isten kegyelme

Jelentése
Isten kegyelme szeretetének egyik kivetülése. Erre a kegyelemre 

egyáltalán nem szolgáltunk rá, mégis a bűnbánó hívőt örök élettel és sok 
áldással ajándékozza meg. A kegyelem két fő elemét a Biblia a következő 
igékben tanítja:
	üdvözítő kegyelem – Isten kegyelme, amellyel megszabadítja a 

bűnöst (Ef 2,8–10);
	élő kegyelem – az a rendelkezésre álló kegyelem, amely a hívők-

nek a mindennapi életben segít (2Kor 12,9).

Hol tanít erről az Ige?
Apostolok cselekedetei 20,24.32; Róma 11,6; 2Korinthus 8,9; 9,8; 

2Korinthus 9,14; Titus 2,11; 1Péter 4,10. 

Alkalmazása a megtért gyermekre: 
	Legyél hálás a kegyelemért, amely megszabadított (1Kor 1,4)! 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

	Istentől várd a minden napra elegendő kegyelmet (2Kor 12,9)!
	Legyél kegyelmes másokhoz (Ef 4,29)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Nem saját cselekedeteid vagy érdemeid, hanem Isten kegyelme 

szabadít meg (Ef 2,8–9). 

Isten irgalma

Jelentése
Isten irgalma az a tulajdonsága, amellyel visszatartja a bűnöstől a 

megérdemelt ítéletet.
Isten kegyelme azzal ajándékozza meg a bűnöst, amit nem érdemelt 

meg. Isten irgalma nem azt adja a bűnösnek, amit megérdemelt. Az ir-
galom elveszi a vétket és a bűn büntetését (1Tim 1,13–16), a kegyelem 
igazsággal ajándékozza meg a hívőt (Róm 3,24).

Hol tanít erről az Ige?
5Mózes 4,31; Zsoltárok 62,13; 86,15; 103,8; 145,8

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Dicsérd Istent és adj hálát irgalmáért (Zsolt 108,3–4)!
	Legyél irgalmas másokhoz, akik rosszat tesznek neked 

(Mt 5,7)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Bármit tettél, Isten megbocsát, ha bánod bűneidet és hittel befo-

gadod Krisztust (1Tim 1,13–16).
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Isten türelme

Jelentése
Az a türelem, hogy amikor vétkezünk Isten ellen, Ő nem ítél el 

azonnal. A türelem elhalasztja az ítélet végrehajtását, de nem feltétlenül 
törli el. Isten türelmét nevezhetjük hosszútűrésnek vagy kitartásnak is.

Hol tanít erről az Ige?
Apostolok cselekedetei 13,18; 14,16–17; Róma 2,4; 15,5; 1Pé-

ter 3,20; 2Péter 3,9.
Isten türelmét látjuk abban is, ahogyan a bűnösökkel (ApCsel 14,16; 

Róm 2,4; 1Pt 3,20; 2Pt 3,9), Izráellel (ApCsel 13,18) és velünk, az Ő 
népével (Zsolt 86,15–16; Jón 4,4–11) bánik.

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Gondolkozz el Isten türelmén, csodálkozz rá (2Pt 3,15), de ne 

élj vissza vele (Róm 2,4)!
	Dicsérd és imádd Istent türelméért (Zsolt 145,8–10)! 
	Adj hálát Istennek irántad tanúsított türelméért (1Tim 1,12–16)! 
	Kérd Isten segítségét, hogy türelmes tudj lenni másokkal 

(Gal 5,22; Kol 3,12)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Isten türelmes veled, és még mindig nyitva tartja előtted az üdvös-

ség ajtaját. De ne várj, mert lehet, hogy türelme nem tart tovább 
(2Pt 3,9–10)!

Isten fensége

Jelentése
A fenség nagyságot jelent. Amikor Isten fenségéről beszélünk, nagy-

ságát ismerjük el, jelentjük ki, és ezért imádjuk.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Hol tanít erről az Ige?
Ezt a nagy igazságot az egész Biblia tanítja, és amikor beszél róla, 

Isten imádatára indít (1Krón 29,11–13; Zsolt 95,3–6; Ézs 6,1–4; 
Ez 1,26–28; 1Tim 6,14–16; Jel 1,10–18; 4−5.).

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Gondolkozz el Isten nagyságán (Zsolt 77,11–20)!
	Isten jelenlétében légy csendben és állj Őelőtte tisztelettel 

(Hab 2,20)!
	Imádd a felséges Istent (1Krón 29,13)!
	Engedelmeskedj Istennek (2Móz 3,2–10; 4,20; Jel 4,10; 5,14)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Jézus Krisztus, a királyok Királya el fog ítélni, ha nem bo-

rulsz le Őelőtte, és nem fogadod be Őt bűnbánattal és hittel 
(ApCsel 17,30–31).

Isten szuverenitása

Jelentése
Isten abszolút, korlátlan hatalommal rendelkezik, és uralkodik a te-

remtett világ fölött. Megvan a joga és a képessége arra, hogy eldöntse, 
mit tegyen. 

Mindent és mindenkit Ő irányít. Azt teheti – és teszi is –, amit akar. 
Semmi sem történik, ha Ő nem cselekszik, vagy ha valamit nem enged 
meg. A világmindenség királyi trónján ül, és mindent saját akaratának 
tanácsvégzése szerint tesz (Ef 1,11). Istennek terve van a világgal és ben-
ne az egyes emberrel. Ennek megvalósításán fáradozik. Ezt a tervet senki 
és semmi sem változtathatja, vagy hiúsíthatja meg. Isten sohasem csaló-
dott, nem elégedetlen, nem lehet legyőzni, vagy trónjától megfosztani.

Ha Isten szuverén, akkor Ő mindenható, mindentudó és mindenütt 
jelen való. Korlátlan uralma azonban nagyobb, mint minden más, ide 
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kapcsolódó tulajdonsága. Ez a tan ad értelmet és tartalmat minden más 
bibliai tantételnek, és sok teológus „a keresztyén teológia alaptanának” 
nevezi.

Isten korlátlan Úr a teremtésben (Zsolt 95,3–6; 139,14; Jel 4,11), 
a gondviselésben vagy az irányításban (1Krón 29,11; Zsolt 103,19; 
Zsid 1,3), az üdvözítésben (ApCsel 4,28) és a szabadításban ( Jn 6,37.44; 
ApCsel 16,14). Az egész teremtett világ, minden teremtmény, ország, 
körülmény, sőt még az időjárás is az Ő uralma alatt áll.

Hol tanít erről az Ige?
Isten szuverenitásának igazsága, mint láttuk, az egész Biblia alap-

igazsága, és erre a tanra épül a legtöbb egyéb tantétel. Éppen ezért 
a Szentírás mindenütt nagyon világosan tanítja (1Krón 29,11−12; 
Zsolt 24,1; 46,10; 47,7; 115,3; 135,6; Ézs 46,10; Dán 4,35; Ef 1,11).

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Isten szuverenitásának a megértése az Úr imádatára indít és na-

gyobb tiszteletet ébreszt benned iránta (1Krón 29,10–13). 
	Isten szuverenitásának a megértése a próbák, a kísértés, a szo-

morúság idején és a nehézségekben vigasztalást és békességet ad 
(Ézs 26,3–4). 

	Isten szuverenitásának a megértése biztatást ad, és erősíti bi-
zalmadat az Úrban, amikor szeretnéd másoknak elmondani az 
evangéliumot (ApCsel 18,9–10). 

	Isten szuverenitásának a megértése minden időben mély bizton-
ságérzetet ad (Róm 8,31–39).

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Ne vitatkozz a szuverén Istennel! Engedelmeskedj neki, és fo-

gadd be Jézus Krisztust bűnbánattal és hittel (Róm 9,18–21)!

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Isten mindenhatósága

Jelentése
Isten hatalmas, mindent megtehet, amit akar. Semmi sem lehetetlen 

vagy túl nehéz neki.

Hol tanít erről az Ige?
1Mózes 17,1; 18,14; Jeremiás 32,17; Máté 19,26; Márk 10,27; 

Lukács 1,37; Efezus 3,20.

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Meg tud őrizni a bukástól ( Júd 24; 2Tim 1,12). 
	Segít a kísértésben (Zsid 2,18). 
	Kielégíti szükségleteidet (2Kor 9,8). 
	Megszabadít (Dán 3,17). 
	Segít a lelki növekedésben (Ef 3,16–20). 
	Testedet fel tudja támasztani a halálból és meg tudja változtatni 

(Fil 3,21).

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Isten üdvösséget tud adni neked (Zsid 7,25).

Isten mindentudása

Jelentése
Isten mindent tud – ismeri a múltat, a jelent és a jövőt, tudása töké-

letes és teljes. Sohasem követ el hibát. Előle semmi sem marad és nem is 
maradhat rejtve.

Hol tanít erről az Ige?
1Mózes 18,13–15; Zsoltárok 139,2–6; Példabeszédek 15,3; 

Márk 2,8; Róma 11,33; Zsidók 4,13; 1János 3,20.
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Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Minden bajodat és problémádat ismeri, és tud segíteni 

(Zsid 4,13–16). 
	Tudja, milyen úton kell menned, és képes vezetni (Ézs 30,21).
	Tudja, mit teszel, és hol vagy. Vigyázz (Péld 15,3)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Isten előtt nem titkolhatod el bűneidet. Tud róluk, de kész meg-

bocsátani neked (1Krón 28,9).

Isten mindenütt jelenvaló volta

Jelentése
Isten mindenütt valóságosan és személyesen jelen van. Nincs olyan 

hely, ahol ne lenne ott, ám nem ugyanabban az értelemben található 
mindenütt.

Általánosságban mindenütt jelen van, de különleges helye a menny-
ben és minden hívő életében van.

Hol tanít erről az Ige?
1Királyok 8,27; Zsoltárok 139,7–12; Ézsaiás 66,1; Jeremiás 23,23–

24; Apostolok cselekedetei 7,48–49.

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Sohasem vagy egyedül, Isten mindig veled van (Ézs 43,2).
	Vigyázz, hová mész! Isten mindenütt ott van veled 

(Zsolt 139,7).

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Isten elől sohasem menekülhetsz el, és nem szabadulhatsz meg 

tőle ( Jer 23,24).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Isten hűsége

Jelentése
Isten hűséges a tervéhez. Ha elhív egy feladatra, mindig megadja, 

amire szükségünk van az elvégzéséhez (1Thessz 5,24).
Hűséges szövetsége népéhez (5Móz 7,6–9; 1Pt 2,9), és sohasem 

hagyja cserben.
Hűséges ígéreteihez (2Tim 2,11–13). Ígéreteit mindig megtartja: 

egész népének tett általános ígéreteit is (pl. Zsid 13,5b), és az egyes ke-
resztyéneknek tett ígéreteit is.

Hol tanít erről az Ige?
4Mózes 23,19; 5Mózes 7,9; Zsoltárok 36,6; 89,9; Jeremi-

ás siralmai 3,23; 1Korinthus 1,9; 10,13; 1Thesszalonika 5,24; 
2Thesszalonika 3,3; 2Timóteus 2,13; 1Péter  4,19; 1János 1,9.

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Bízz Istenben! Sohasem fog cserbenhagyni (Zsolt 37,25; 

1Pt 4,19). 
	Biztos lehetsz benne, hogy Isten minden ígérete beteljesül 

(2Kor 1,20; 2Tim 2,13). 
	Legyél hűséges (1Kor 4,2), és tartsd meg ígéreteidet 

(Péld 14,5)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Isten megígérte, hogy üdvösséget ad, ha hittel befogadod Krisz-

tust ( Jn 3,16). Fogadd be még ma! 
	Isten megmondta, hogy ha nem fogadod be Krisztust, örökre el-

veszel ( Jn 3,36).
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Isten bölcsessége

Jelentése
Isten tudja, mi a legjobb nekünk, és mi dicsőíti Őt a legjobban. Azt is 

tudja, milyen lépésekkel érheti el ezt a célt az életünkben, szolgálatunkban. 
Mindig ennek elérésén munkálkodik. Olyan körülményeket küld, vagy en-
ged meg az életünkben, amelyek esetleg kellemetleneknek tűnnek, ám elve-
zetnek oda, hogy az Urat dicsőítsük, és nekünk mindig ez a legjobb. 

Hol tanít erről az Ige?
Jób 12,13: Zsoltárok 104,24; Ézsaiás 40,13.27–28; Róma 11,33–

36; 16,27; 1Korinthus 1,24.30; Efezus 3,10; Kolossé 2,3; 1Timóteus 1,17 
(vö. Károli!).

József élete, amelyben ugyancsak sok problémát láthatunk, jó példa 
Isten bölcsességére; József megtanulta a leckét (1Móz 45,5.7.8; 50,20).

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Isten tudja, mi a legjobb neked, ezért körülményeid, amelyek 

az Ő kezében vannak, a te javadat és az Ő dicsőségét szolgálják 
(Róm 8,28). 

	Bízz benne még a sötétben is! Tedd kezedet az Ő kezébe, és élj 
békességben (1Pt 4,19)! 

	Fogadd örömmel és békességgel, bármi ér! Ne add fel és ne kese-
redj meg (2Kor 12,7−10)! 

	Ne hallgass a saját bölcsességedre, hanem bízz az Úrban! Érde-
mes benne bízni ( Jak 1,5–8). 

	Imádd az Urat, és adj hálát bölcsességéért, vezetéséért 
(Róm 11,33–36; 1Tim 1,17)!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Minden körülményt, akár jónak, akár rossznak tűnik, Isten enge-

dett meg az életedben, mert azt akarja, hogy menj oda hozzá, és 
fogadd el Jézus Krisztust Uradnak és Megváltódnak ( Jób 36,4–
12; Róm 2,4)!

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



81

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Isten féltő szeretete

Jelentése
Isten szereti gyermekeit, és azt akarja, hogy ők viszontszeressék és 

engedelmeskedjenek neki. Nem akarja, hogy más isteneket szeressünk 
vagy kövessünk, bármelyek legyenek is azok. Isten féltő szeretete azt je-
lenti, hogy meg akarja védeni a szeretetkapcsolatot, amely a mi javunkat 
és az Ő dicsőségét szolgálja. Ez a tulajdonsága általában akkor tűnik elő, 
amikor népe bálványokhoz fordul, vagy kiegyezik velük. Célja a kapcso-
lat visszaállítása, és ezért, ha szükséges, meg is fedd.

Isten féltő szeretetének rendszerint ellentéte az ember féltékenysé-
ge, akinél ez a tulajdonság gyakran nem erény, hanem bűn: amikor az 
ember a másét akarja, és gyűlölködik, mert nem lehet az övé.

Hol tanít erről az Ige?
2Mózes 20,3–5; 34,14; Józsué 24,19; Zsoltárok 79,5; Lukács 14,26; 

János 2,13–17; 1Korinthus 10,22.

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	Mindig Istennek add az első helyet az életedben (5Móz 6,4; 

Mk 12,29–30)!
	Az Urat imádd és senki mást (2Móz 20,5)! 
	Féltő szívvel őrködj az Úr dicsősége fölött (1Kir 19,10.14), va-

gyis ne engedd, hogy bármi megrabolja azt!

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	Vétkeztél, amikor nem adtad Istennek az Őt megillető helyet az 

életedben. De ha bűnbánattal és hittel hozzá mész, megbocsát 
Jézus Krisztusért (5Móz 4,23–29).
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Isten változhatatlansága

Jelentése
Isten nem változhat sem természetében, sem tulajdonságaiban, sem 

tanácsvégzésében, sem akaratában.

Hol tanít erről az Ige?
1Sámuel 15,29; Zsoltárok 102,26–27; Malakiás 3,6; Zsidók 1,12; 

13,8; Jakab 1,17.

Alkalmazása a megtért gyermekre:
	A Biblia Istene ugyanaz az Isten ma is, és tud segíteni a gondjai-

don (Zsid 13,5–8).

Alkalmazása a még meg nem tért gyermekre:
	A Bibliában olvasunk arról, hogy Isten megszabadította az em-

bereket, akik hittek, és befogadták az Úr Jézus Krisztust az éle-
tükbe, mint például a filippi börtönőr. Isten ma sem változott 
meg: téged is meg tud szabadítani (Zsid 7,24–25).

Isten tulajdonságai
Javaslatok és vázlatok

A gyermekszolgálatban jelentős szerepet kell kapnia az Isten tulajdon-
ságairól szóló tanításnak és a tulajdonságok alkalmazásának. Lényegében 
háromféleképpen taníthatjuk.

Bibliai leckék
Olyan leckék, amelyekben Isten egy-egy tulajdonsága lehet a központi 

igazság.
	Isten szent. – Isten a Sínai hegyen átadja Mózesnek a törvényt 

(2Móz 19−20.)
	Isten igazmondó és igazságos. – Isten ítéletet mond Ákán fölött ( Józs 7.) 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

	Isten szeretet. – A keresztre feszítés 
	Isten kegyelmes. – Dávid és Méfíbóset története (2Sám 9.) és a vám-

szedő imádsága (Lk 18,9–14)
	Isten irgalmas. − Saul megtérése (ApCsel 9; 1Tim 1,13–16)
	Isten türelmes. – Illés elmenekül Jézabel elől (1Kir 19.)
	Isten fenséges. – Jézus Krisztus megdicsőülése (Mt 17,1–8; 

2Pt 1,16) 
	Isten szuverén Úr. – Nabukodonozor története (Dán 3−4.) 
	Isten mindenható. – A teremtés története (1Móz 1−2.) 
	Isten mindent tud. – A gutaütött meggyógyítása (Mk 2,1–12, külö-

nösen a 8. vers)
	Isten mindenütt jelen van. – Jónás története ( Jón 1−2.) 
	Isten hűséges. – Nóé, a bárka és a szivárvány története 

(1Móz 6–8.) 
	Isten bölcs. – József problémái és Isten áldásai (1Móz 37–50.) 
	Isten féltőn szerető (féltékeny) Isten. – Illés és a Baál-próféták 

(1Kir 18.) 
	Isten sohasem változik. – Mózes elhívása és Isten nevének kijelentése 

(2Móz 3,1–15; Jn 8,58)

Képekkel illusztrált leckék 
Ezek egy-egy tulajdonságot, de két vagy több kapcsolódó tulajdonságot is 

taníthatnak. Következzen néhány lehetséges vázlat.

Isten szent és igazságos.
	Te mindig jó vagy?
	Isten tökéletesen jó.
	Az Ő közelében nem lehet bűn.
	Te és én bűnösök vagyunk.
	Isten tökéletesen igazságos.
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	Meg kell büntetnie a bűnt.
	Jézus Krisztus magára vállalta a bűn büntetését.
	Ha hittel befogadod Jézust az életedbe, nem kapod meg a büntetést. 

(alkalmazás a még meg nem tért gyermekre)
	Isten azt akarja, hogy szent legyél. (alkalmazás a megtért gyermekre)

Isten szeretet.
	Tudod-e szeretni azokat, akik megbántanak?
	Isten szent és igazságos.
	Bűnösök vagyunk.
	Istennek nagyon fájnak a bűneink.
	Ennek ellenére Isten nagyon szeret minket.
	Sok jót ad nekünk.
	Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért.
	Ha hittel befogadod Őt, megszabadít a bűn hatalmából. (alkalmazás 

a még meg nem tért gyermekre) 
	Isten azt akarja, hogy szeresd a többieket. (alkalmazás a megtért 

gyermekre)

Isten irgalmas és kegyelmes.
	Megtörtént már veled, hogy büntetést kaptál egy bűnödért?
	Isten szent, ezért meg kell büntetnie a bűnt.
	Vétkeztünk, ezért megérdemeljük a büntetést.
	Ha hittel befogadjuk Krisztust, megszabadulunk a büntetéstől.
	Isten megmutatja, milyen irgalmas hozzánk.
	Ha hittel befogadjuk Krisztust, Isten megajándékoz.
	Bűnbocsánatot, új természetet, örök életet kapsz. (alkalmazás a még 

meg nem tért gyermekre)
	Bűnösök vagyunk, ezért nem érdemeljük meg Isten ajándékait.
	Adj hálát kegyelméért és ajándékaiért! (alkalmazás a megtért gyer-

mekre)

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Isten türelmes.
	Mit teszel, ha valaki megbánt?
	Isten tökéletes, ezért meg kell büntetnie a bűnt.
	Bűnösök vagyunk.
	Megérdemeljük Isten büntetését.
	Isten türelmes, ezért nem büntet meg azonnal.
	Jézus Krisztus magára vállalta Isten büntetését a kereszten.
	Isten szeret minket, ezért azt akarja, hogy fogadjuk be hittel az Úr 

Jézus Krisztust. 
	Isten nem vár örökké. Most fogadd be Krisztust! (alkalmazás a még 

meg nem tért gyermekre) 
	Isten azt akarja, hogy legyél türelmes másokhoz. (alkalmazás a meg-

tért gyermekre)

Isten fenséges.
	Szeretnél-e találkozni egy királynővel (vagy a miniszterelnökkel)?
	Isten a mi Atyánk lesz, amikor befogadjuk Krisztust. (alkalmazás a 

még meg nem tért gyermekre)
	Mindig mellettünk van. 
	Beszélhetünk vele. 
	Isten a királyok Királya. 
	Magasan fölöttünk áll. 
	A Bibliában a trónon látjuk. 
	Tisztelettel állunk meg előtte. 
	Imádjuk és engedelmeskedjünk neki! (alkalmazás a megtért gyermekre)

Isten szuverén Úr.
	Van valaki, aki mindent irányít? 
	Isten irányítja a világegyetemet. 
	Isten irányítja az időjárást. 
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	Isten irányítja az állatokat.
	Isten irányít minden embert.
	Isten irányít minden népet és uralkodót.
	Isten irányít minden körülményt.
	Imádd Istent, aki mindenek irányítója! (alkalmazás a megtért gyer-

mekre)
	Utat készített, hogy üdvösséget kaphass, és biztonságban élhess. (al-

kalmazás a még meg nem tért gyermekre)

Isten mindenható.
	Ki a leghatalmasabb?
	Isten hat nap alatt teremtette a világot.
	Isten szétválasztotta a Vörös-tengert.
	Isten lerombolta Jerikó falait.
	Isten Ninive egész városát megmentette.
	Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból.
	Az Úrnak semmi sem túl nehéz.
	Neked is üdvösséget tud adni, akármilyen bűnös vagy. (alkalmazás 

a még meg nem tért gyermekre) 
	Minden gondodat meg tudja oldani. (alkalmazás a megtért gyer-

mekre)

Isten mindent tud.
	Te milyen sokat tudsz? 
	Isten mindent tud. 
	Isten mindenről tud, ami történt. 
	Isten ismeri a jövőt.
	Isten minden bűnödről és minden titkodról tud. 
	Isten tudja, mi a legjobb neked.
	Jézus Krisztus azért halt meg, hogy Isten megbocsáthasson neked, és 

megváltoztathasson.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

	Fogadd be Jézust, mert csak úgy kezdhetsz új életet. (alkalmazás a 
még meg nem tért gyermekre) 

	Mindennap kérd az Ő vezetését! (alkalmazás a megtért gyermekre)

Isten mindenütt jelen van.
	Hány helyen lehetsz egyszerre?
	Istent nem lehet helyhez kötni. 
	Isten ugyanabban az időben mindenütt ott van.
	Nem menekülhetsz előle sehová.
	Jónás megpróbálta, de neki sem sikerült.
	Isten különösen két helyen lakik.
	Isten a mennyben lakozik.
	Isten azokban él hit által, akik befogadták Jézus Krisztust. (alkalma-

zás a még meg nem tért gyermekre) 
	Veled van, bárhol vagy. (alkalmazás a megtért gyermekre)

Isten hűséges.
	Mindig megtartod az ígéreteidet?
	Isten sok ígéretet tett Igéjében.
	Isten mindig megtartja ígéretét.
	Megígérte, hogy többé nem lesz özönvíz.
	Megígérte, hogy elküldi Fiát azért, hogy meghaljon értünk.
	Megígérte, hogy megszabadítja azokat, akik hittel befogadják Krisz-

tust. (alkalmazás a még meg nem tért gyermekre) 
	Megígérte, hogy sohasem hagyja el a keresztyéneket. (alkalmazás a 

megtért gyermekre)
	Szereti gyermekeit, és gondjukat viseli.
	Sohasem hagy cserben.
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Isten bölcs.
	Hogy történhetett ez velem? 
	Istennek terve van az életeddel. 
	Isten tudja, hogyan érheti el a célját. 
	Isten mindent megtesz, hogy elérje célját. 
	Mindent Ő küld, vagy Ő enged meg, bármi történik. 
	Minden a javadat szolgálja. 
	József megtanulta ezt a leckét.
	Bízz Istenben akkor is, ha nehézségeid vannak! (alkalmazás a meg-

tért gyermekre) 
	Isten tervében az első lépés az, hogy fogadd be hittel Krisztust. (al-

kalmazás a még meg nem tért gyermekre)

Isten féltőn szeret.
	Mi áll az első helyen az életedben?
	Isten szeret, és a legjobbat akarja neked.
	Jézus Krisztus meghalt érted.
	Urad és Megváltód akar lenni. (alkalmazás a még meg nem tért 

gyermekre)
	Az első helyen akar állni az életedben.
	A mai világban sok isten van.
	Isten azt parancsolja, hogy ne imádj más istent.
	Csak Istent imádd, és csak neki engedelmeskedj! (alkalmazás a meg-

tért gyermekre) 
	Ez kedves Isten előtt, és ez a legjobb neked is.

Isten sohasem változik.
	Milyen voltál öt évvel ezelőtt?
	Minden és mindenki változik.
	Isten sohasem változik.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



89

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

	Isten sohasem öregszik, és soha nem hal meg.
	Isten Igéje és ígéretei sohasem változnak.
	Isten mindig ugyanúgy cselekszik.
	Mindig megbünteti a bűnt.
	Mindig megszabadítja azokat, akik hittel befogadják Krisztust. (al-

kalmazás a még meg nem tért gyermekre)
	Azt akarja, hogy mindig tartsd be, amit ígérsz. (alkalmazás a meg-

tért gyermekre)

Ezeket az igazságokat a gyermekóra más részeiben is taníthat-
juk.

Énekek
„Az Isten jó” (Isten szeretete és jósága)
„Az Isten oly nagy” (Isten mindenhatósága)
„Mindörökké hű az Úr” (Isten változhatatlansága)

Igeversek
Róma 16,27 (Isten bölcsessége) 
Ézsaiás 6,3 (Isten szentsége) 
2Korinthus 12,9a (Isten kegyelme)

Missziós történetek
Használjunk fel olyan missziós történeteket, amelyekben a misszioná-

riusok megértették Isten egy-egy tulajdonságát, vagy az Igéből vagy saját ta-
pasztalataikból.

A GyEK/VISZ-nél beszerezhető anyagok:
	Amit minden gyermeknek tudnia kellene (5 lecke Istenről, a bűnről, 

Jézus Krisztusról személyéről és művéről, valamint a Bibliáról) 
	A megismerhető Krisztus (5 lecke az „Én vagyok” kijelentések alap-

ján) 
	5 fontos kérdés (5 lecke, kevés bibliai ismerettel rendelkező gyerme-

keknek) 
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4. fejezet

A Jézus Krisztusról szóló tantételek

A fejezet összefoglaló vázlata

Jézus Krisztus személye:
	Jézus valóságos és tökéletes ember. 
	Jézus valóságos és tökéletes Isten.

Jézus Krisztus műve:
	születése;
	élete;
	halála;
	temetése;
	feltámadása;
	mennybemenetele és megdicsőülése;
	közbenjárása;
	második eljövetele;
	végső ítélete.

Jézus Krisztus személye

Ember volta
Valóságos és tökéletes emberként élt a földön. 

A tantétel
Bizonyítékok
	Emberi rokonai voltak. Testet öltésekor emberi módon született 

meg embernek. A Szentlélektől fogant (Mt 1,18; Lk 1,35), és 
anyja egy Mária nevű asszony volt (Mt 1,18; 2,11; Gal 4,4).

	Úgy növekedett és fejlődött testileg, mint minden más ember 
(Lk 2,40–47,52).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



91

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

	Jellegzetes, felismerhető emberi megjelenése volt ( Jn 4,9; 
Jn 21,4.5.14).

	Teljesen magára öltötte az emberi természetet: volt szelleme 
(Lk 23,46), lelke (Mt 26,38) és teste (Mt 26,12).

	Tudatosan magára vette az emberi természet korlátait, és soha 
nem lépte át azokat, de soha nem áldozta fel istenségét sem. Erre 
csak Isten volt képes.
	Fizikailag elfáradt ( Jn 4,6) és megéhezett (Mt 4,2). 
	Földi életében tudatosan gyarapodott ismeretben (Lk 2,52). 
	Imádkozott (Mk 1,35), és a Szentlélek felkente 

(ApCsel 10,38). 
	Emberi nevei voltak. Az Emberfia elnevezés a négy evangélium-

ban nyolcvanszor fordul elő.

Tökéletes és bűntelen ember volt.
	Atyja jelentette ki ezt róla (Zsid 1,8–9).
	Ő maga jelentette ki magáról ( Jn 8,46).
	Barátai mondták róla (ApCsel 3,14; 2Kor 5,21; 1Pt  2,22; 

1Jn 3,3.5).
	Ellenségei mondták róla (Mt 27,3.4.19; Lk 23,41.47; Jn 18,38). 
	Démonok mondták róla (Mk 1,23–24).

Fontos igazság, hogy Jézus Krisztus ember volt. 
Különös hangsúlyt kap János első levelében, ahol így ír az apostol: 

„Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. 
Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Anti-
krisztus lelke” (1Jn 4,2–3).

Az alkalmazás
Isten üdvtervében elsőrendű szerepet játszik az, hogy Jézus em-

berré lett. 
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Ha megértettük ezt az igazságot, biztatást és áldást nyerünk belőle. 
Földi feladatait és szolgálatait csak úgy tölthette be, hogy emberré lett, 
és csak így lehetett a Megváltód.
	Így állhatott a helyedre (2Kor 5,21; Zsid 2,14.15.17).
	Így lehetett a közbenjáród és nagy Főpapod (1Tim 2,5; 

Zsid 7,24–28).
	Így tud megérteni téged (Zsid 2,17–18; 4,15).
	Így lehet a példaképed ( Jn 13,15; 1Pt 2,21).

Istensége
Jézus Krisztus öröktől fogva valóságos és tökéletes Isten. Amikor 

emberré lett, nem áldozta fel és nem hagyta el istenségét, nem lépett 
ki abból. Mint tökéletes ember, halálában egy embert helyettesíthetett 
volna, de Istenként sok ember helyettese lehetett.

A tantétel
Honnan tudjuk, hogy Ő Isten?
Önmagáról adott kijelentéseiből.
	Istennek jelentette ki Önmagát ( Jn 5,17–18; 8,58–59; 10,30–31). 
	Elfogadta, amikor mások bizonyságot tettek istenségéről 

( Jn 20,28–29).
	Elfogadta az imádatot (Mt 14,33; Lk 24,52). 
	Bűnbocsánatot adott (Mk 2,5–10; Lk 7,48–50).

Csodáiból.
Csodái főleg olyan jelek voltak, amelyek kijelentéseinek igazsá-

gát bizonyították és támasztották alá ( Jn 20,30–31). Jó példa erre a 
Máté 8,23–27.

Bűntelen életéből, amelyről sokan tettek bizonyságot.
	Barátai azt mondták, hogy
	nem tett semmi bűnt (1Pt 2,22);

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	bűnt nem ismert (2Kor 5,21);
	nem volt benne semmi bűn (1Jn 3,5). 

	Ellenségei is így beszéltek, különösen közvetlenül keresztre fe-
szítése előtt (Mt 27,4.19.24.54).

	Az Atya Isten is emellett tanúskodott (Mt 17,5).

Feltámadásából.
	Ez volt az Atya Isten végső bizonyságtétele és Fia kijelentéseinek 

alátámasztása (Róm 1,4).
	Jézus Krisztus is ezzel adta utolsó tanújelét a farizeusoknak és az 

írástudóknak arról, hogy kicsoda Ő (Mt 12,38–40).

Saját tapasztalataink és bizonyosságunk alapján.
	Abból tudjuk, hogy Isten, amit személyesen tett értünk és ben-

nünk.

Az alkalmazás
Annak, ha ezt a csodálatos bibliai tantételt alaposan megértjük és 

teljesen elhisszük, több csodálatos következménye is lesz a mi életünk-
ben és azoknak a gyermekeknek az életében is, akik között szolgálunk.

Mivel Jézus Krisztus Isten,
	bármit megtehet: mindenkit képes üdvözíteni, akármilyen bű-

nös is valaki (1Tim 1,12–17), segíthet a te gyengeségeidben is 
(Gal 2,20; Ef 5,25–27; Zsid 7,25); 

	halála mindenkinek elég (Mt 26,28; Jn 3,16; 1Tim 2,4.6; 
1Pt ,18–21; 1Jn  2,2); 

	úgy kell Őt imádnod, mint Istenedet és Megváltódat (Lk 24,52; 
Jn  5,23; Fil 2,9–11; Zsid 1,6–9; Jel 1,5–6; 5,8–14);

	engedelmeskedj neki, amikor Igéjéből szól hozzád (Mt 28,18–
20; Ef 5,22–24; Fil 2,10; Kol 1,18; 3,16.24).
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Jézus Krisztus műve

A következőkben összefoglaljuk, hogy Jézus Krisztus mit tett ér-
tünk és üdvösségünkért.

Születése
Jézus Krisztus testet öltése, amikor ember lett és emberi termé-

szetet vett magára ( Jn 1,14), lényeges felkészülés volt a kereszthalálra 
(Gal 4,4–5).
	Tudatosan vállalta, hogy megszületik erre a világra (Zsolt 40,6–8; 

Zsid 10,5–10). 
	Pontosan azon a napon született meg, amelyet az Atya és Ő maga 

választott (Gal 4,4).
	A Szentlélektől fogantatott (Lk 1,35). 
	Szűztől született (1Móz 3,15; Ézs 7,14; Lk 1,34). 
	A két természet – az emberi és az isteni – tökéletesen egyesült 

benne. 
	Születése alapjában véve hasonló volt minden más születéshez; 

fogantatása azonban csodálatos és egészen egyedülálló volt.

Élete
Jézus Krisztus élete fontos része munkájának. Ezt abból is láthat-

juk, hogy a négy evangélium nagyrészt erről szól, és az apostolok gyak-
ran utalnak rá írásaikban és igehirdetéseikben.

Jézus Krisztus élete azért fontos, mert
	Istent jelenti ki nekünk: jellemében és cselekedeteiben Istent ál-

lítja elénk ( Jn 14,7–9; Zsid  1,1–3; 1Jn 1,1–4);
	a világ legnagyobb tanítását és igehirdetését foglalja magában 

( Jn 7,46);
	a világ legnagyobb csodáit láthatjuk benne: ezek isteni szeretetét, 

különösen is isteni erejét bizonyítják ( Jn 20,30–31), és igazolják 
Jézus Krisztusnak az Önmagáról, illetve művéről adott bizony-
ságtételét ( Jn 10,25);

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	követésre méltó példát ad az emberiségnek ( Jn 13,15; Róm 8,29; 
2Kor 3,18; Fil 2,5; Kol 3,10; 1Jn 2,6; 1Pt 2,21): Isten azt akarja, 
hogy olyanok legyünk, mint az Úr Jézus Krisztus;

	mindenek fölött fontos felkészülést jelentett halálára: Ő, a töké-
letes ember megtartotta a törvényt, és aktívan engedelmeskedett 
Isten akaratának, ami feltétele volt annak, hogy meghozhassa a 
bűnért való áldozatot, hiszen a kereszthalál az Isten iránti passzív 
engedelmességgel járt (Róm 5,18–19; 2Kor 5,21; Zsid 7,25–
28; 1Pt 1,18−20; 3,18). Élete ( Jn 17,4) nemcsak a kereszten 
elvégzett művét és (passzív) engedelmességét foglalta magában, 
hanem azt a munkát és (aktív) engedelmességet is, amelyet a ke-
resztet megelőző 33 év alatt végzett, illetve tanúsított.

Halála
Ez váltságművének központi eleme. Nevezhetjük az egész Biblia 

„központi igazságának”. Az Ószövetség vágyakozva tekint rá előre, az 
Újszövetség örömmel és hálával tekint rá vissza.

Halálának jelentősége
Jézus halála mást és mást jelent
	a prófétáknak (1Pt 1,11–12);
	az angyaloknak (1Pt 1,12);
	a meghalt szenteknek (Lk 9,30–31);
	a mennyországnak ( Jel 5,8–12);
	a Szentírásnak (Lk 24,25–27; 44-48);
	az evangéliumnak (1Kor 15,1–4) és
	nekünk (Gal 6,14).

Halálának szükségessége
Mi tette szükségessé Jézus halálát? 
	Isten szentsége (Hab 1,13). 
	Isten szeretete ( Jn 4,10). 
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	Az ember bűne (1Pt 2,24–25). 
	Isten céljai (ApCsel 2,23; 4,28; 1Pt 1,20). 
	A Szentírás próféciái (Lk 24,25–27).
	Ez volt az üdvösség egyetlen útja (Mk 8,31; Lk 12,50; 22,37; 

Jn 3,14).

Halálának jellegzetessége 
Mit tudhatunk Jézus haláláról?
	Helyettes áldozat volt (Ézs 53,4–6.8.11–12; 2Kor 5,21). Helyet-

tünk halt meg. Az 1Péter 3,18 négy fontos dologra emlékeztet.
	Ki szenvedett? Az egyedül igaz Krisztus.
	Mikor szenvedett? Egyszer és mindenkorra (egyetlen alka-

lommal, de örök érvénnyel).
	Miért szenvedett? A bűnökért.
	Mi volt szenvedésének célja? Hogy Istenhez vezessen min-

ket. 
	Áldozati halál volt (Mk 10,45; Róm 3,25; 1Kor 5,7; Zsid 9,25–

28; 1Jn 2,2). Az Atya Isten a Fiát büntette meg, és rá árasztotta 
ki minden haragját a mi bűneink miatt (Ézs 53,4–6; Mt 27,46). 

	Elégségesnek, megfelelőnek bizonyult (Ézs 53,11; Jn 19,30). A 
megváltás műve befejeződött. Jézus Krisztus halálában elfogad-
ta az Atya akaratát és ítéletét (Zsolt 40,6–8; Zsid 10,5–10), és 
ezért az Atya egy népet adott neki, mert kész volt meghalni értük 
( Jn 17,2.6.9.11–12.24; Zsid 12,2).

Halálának célja
Két evangéliumi keresztyén álláspont van, amelyet nagyon sok ke-

resztyén oszt: 
	mindenkiért meghalt (1Tim 2,6; Zsid 2,9; 1Jn 2,2); 
	egy népért (a választottakért) halt meg ( Jn 10,3.4.7.9.11.15; 

ApCsel 20,28; Ef 5,25).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Régebben a bibliahű egyházak nagy része a második felfogást val-
lotta, ma az első az általánosan elfogadott. Fontos azonban, hogy azok, 
akik valamelyik álláspontot képviselik, semmiképpen se tekintsék a má-
sikat eretnektanításnak.

A magam részéről azt tartom, hogy Krisztus mindenkiért meghalt – 
de különösen a választottakért! Pál azt írja az 1Timóteus 4,10-ben, hogy 
„üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek”. Halála elégséges 
mindenkinek, de csak azoknak hoz üdvösséget, akik hisznek Őbenne.

Halálának következményei, kihatásai 
Mit hozott Jézus halála a világba?
Mindenki meghívást és lehetőséget kapott az üdvösségre (Tit 2,11; 

Jel 22,17).
	A hívők életében megigazítás (Róm 5,9), újonnan születés 

(Tit 3,5–6), örökbefogadás (Gal 4,3–5), megváltás (1Pt 1,18–
19), örök élet ( Jn 3,16), egyesülés Krisztussal (Ef 1,3–14), győ-
zelem a bűn fölött (Róm 6,3–7,14), győzelem a halálfélelem fö-
lött (Zsid 2,14–15) és közösség Istennel (Zsid 10,19–22).

	A Sátánnak vereség (1Jn 3,8), hatalmának elvesztése (Zsid 2,14) 
és ítélet ( Jn 12,31; 16,11).

	A világmindenségnek végső szabadulás a bűn átka alól 
(Róm 8,21–23).

Temetése
Temetésének tényét említi az evangélium összefoglalása az 

1Korinthus 15,1–4-ben.
	Ez azt bizonyítja, hogy valóban meghalt, bár teste nem indult 

bomlásnak (Zsolt 16,9–11; ApCsel 2,23–27). 
	Ez elvesz a hívőkből minden halálfélelmet. Az Úr Jézus Krisztus 

már megjárta előttünk ezt az utat is (1Kor 15,55)!
Teste három napig maradt a sírban. Ezek alatt a napok alatt hol volt 

a lelke (és szelleme)? Egyes tanítások szerint leszállt a pokolba (vagy 
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a Hádészba). Ott azoknak, akik hitben haltak meg és „az eltávozott lelkek 
helyén” voltak, hirdette, hogy mit tett. Majd „szabadon bocsátotta a fog-
lyokat” és felvitte a mennybe. Ezt a tanítást a következő versekkel szokták 
alátámasztani: Apostolok cselekedetei 2,27; Róma 10,6–7; Efezus 4,8–
10; 1Péter 3,18–20 és 1Péter 4,6. Lehet, hogy ez a tanítás igaz. Én azon-
ban úgy látom, hogy ezek a versek nem tanítják világosan a fenti nézetet, 
és azt hiszem, van ennél kielégítőbb magyarázatuk is. A legegyszerűbb és 
talán legjobb magyarázat az, hogy arra a három napra Atyjához ment a 
mennybe (vagy a paradicsomba, ahová mi is megyünk, ha meghalunk). 
Majd Húsvét reggelén lelke újra egyesült testével, és Jézus feltámadt a ha-
lálból. Ez előképe és kiábrázolása annak, ami velünk is történni fog.

Ezt az értelmezést a következő versek támasztják alá: Lukács 23,43; 
2Korinthus 12,4 és Jelenések 2,7; Lukács 23,46; Apostolok cselekede-
tei 7,59 és 1Korinthus 15,20–23.

Egyes teológusok, köztük Kálvin János, hitték és tanították, hogy 
Jézus Krisztus nem halála után, hanem a kereszten szállt alá a pokol-
ba. Ez, természetesen, tökéletesen igaz volt. Azért nem sújt bennünket 
a büntetés, és azért nem kerülünk a pokolba, mert az Úr Jézus magára 
vette büntetésünket és megjárta a nekünk járó poklot.

Feltámadása
Jézus Krisztus művének ez a része mindig szorosan kapcsolódik ha-

lálához. Azért kap különös hangsúlyt az apostolok igehirdetésében és 
írásaiban, mert ez volt az ismert és látható bizonyítéka tanításuk igazsá-
gának. A világ vallásaiban ez a tan egyedülálló, és a Biblia a keresztyén 
hit alapvető tételének tekinti (1Kor 15,14).

Feltámadásának jelentősége
Feltámadása mást és mást jelentett
	az ószövetségi prófétáknak ( Jób 19,25; Zsolt 2,7; Ézs 53,10–12; 

Lk 24,25–26); 
	az Úr Jézus szolgálatában (Mt 12,39–40; 16,21; 17,9; Mk 8,31; 

9,9; Jn 2,19–21): világosan kijelentette, hogy be fog következni; 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	az apostolok igehirdetésében (ApCsel 2,24–36; 13,30–37; 
17,31): mondanivalójuk lényeges részét jelentette; 

	az apostolok írásaiban (Róm 4,23–25; 1Kor 15,1–58; 
2Tim 2,8); 

	az első keresztyéneknek, akik leggyakrabban így üdvözölték és 
köszöntötték egymást: „Az Úr feltámadt! Valóban feltámadt!” 

	az evangéliumban, melynek szerves része (1Kor 15,1–8); 
	nekünk, keresztyéneknek: ha Jézus Krisztus nem támadt fel a 

halálból, még mindig bűneinkben vagyunk (1Kor 15,17), hitünk 
hiábavaló, üres (1Kor 15,14), és nincs reménységük azoknak, 
akik Krisztusban halnak meg (1Kor 15,18).

Feltámadásának jelentése
A „feltámadás” szó a halott „újra életre kelését” jelenti, vagyis csak a 

testre vonatkozhat, és Jézus Krisztus testének szó szerint értendő feltá-
madását jelenti a halálból. Nem vonatkozhat „lelki feltámadásra”! Az Úr 
Jézus teste halt meg; és a teste kelt új életre a halálból. Lelke (és szelleme) 
nem halt meg.

Feltámadásának bizonyítékai
	Az üres sír (Lk 24,3) és az érintetlen gyolcsok ( Jn 20,6–7) egyet-

len magyarázata a feltámadás: soha nem adta senki semmilyen 
más lehetséges magyarázatát. A Máté 28,11–15 olyan gyenge 
kísérletet említ erre, ami szinte nevetségesen hangzik.

	A feltámadott Úr sokaknak megjelent (akik nem várták, hogy 
meglátják Őt). Közöttük találjuk Máriát ( Jn 20,16), az asz-
szonyokat (Mt 28,9–10), Pétert (Lk 24,34), két tanítványt 
(Lk 24,13–32), a tíz tanítványt ( Jn 20,19), Tamást ( Jn 20,26–
29), a hét tanítványt ( Jn 21,1–14), Jakabot, az Úr Jézus féltest-
vérét (1Kor 15,7), több mint 500 embert (1Kor 15,6) és Pált 
(ApCsel 9,5; 26,16; 1Kor 9,1).
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	A tanítványok nagy változásokon mentek át. Hasonlítsuk ösz-
sze például a Márk 14,66–72. verseit az Apostolok cselekede-
tei 2,14–23. verseivel! Milyen nagy változást láthatunk Péterben!

	Sok mai ember életét is megváltoztatta a feltámadott Jézus 
(Ef 1,19–20).

Néha ma is énekeljük azt az éneket, amelynek egyik sora így szól: 
„Kérded, honnan tudom, hogy él? Mert él a szívemben.”

Valóban elmondhatjuk: „Tudom, hogy feltámadt a halálból, mert 
találkoztam és beszéltem vele ma reggel is.”

Feltámadásának következményei
	Minden kétséget kizáróan bizonyítja Jézus Krisztus istenségét 

(Róm 1,4; Jn 2,18–22).
	Bizonyítja, hogy halála megszerezte üdvösségünket (Róm 4,25). 
	Előkészítette az utat, hogy mennyei Közbenjárónk és Főpapunk 

legyen (Róm 8,34).
	Megadja saját feltámadásunk bizonyosságát (1Kor 15,18–20; 

2Kor 4,14; 1Thessz 4,14).
	Megmutatja Isten erejét (Ef 1,19–20). 
	Megmutatja, milyen erő áll a mi rendelkezésünkre (Ef 1,19–20; 

Fil 3,10). 
	Szent életre biztat, és lehetővé teszi, hogy szent életet éljünk 

(Kol 3,1–3). 
	Megmutatja a világnak, hogy mindenki feltámad, és mindenkire 

eljön az ítélet ( Jn 5,26–29; ApCsel 17,31). 
	Jézus él, hogy megmentse a bűnösöket, és megszentelje a szenteket.

Mennybemenetele és megdicsőülése 
Jelentése
Jézus Krisztus mennybemenetele akkor történt, amikor a tanít-

ványok szeme láttára, 40 nappal feltámadása után, testben és látha-

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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tóan felvitetett a mennybe (Mk 16,19; Lk 24,50–51; ApCsel 1,9–11; 
Zsid 4,14).

Megdicsőülése Isten cselekedete volt, amellyel a feltámadott és 
mennybement Isten-embert visszahelyezte hatalmába (Fil 2,9), minde-
nek fölé (Mt 28,18), Isten jobbjára (Mk 16,19; Ef 1,20).

A két esemény szükségessége
	Mennybemenetelét és megdicsőülését az ószövetségi próféciák 

hirdették (Zsolt 68,18; 110,1).
	Az Úr Jézus előre látta mindkét eseményt, és beszélt róluk 

(Lk 9,51; Jn 6,62; 20,17).
	Megváltói művének utolsó szakasza, bizonyítéka és jele volt a két 

esemény (ApCsel 2,34–36; Fil 2,7–11).
	Az apostolok, igehirdetéseikben és írásaikban nagy hangsúlyt 

helyeznek Krisztus megdicsőülésére és Úr voltára (ApCsel 2,33–
36; 3,13; 5,31; 10,36; Róm 10,9.12–13).

A két esemény következményei
	Jézus ezekben is a mi előfutárunk (Zsid 6,20).
	Mennybemenetele és megdicsőülése azt mutatja, hogy Krisztus 

a világegyetem Ura (Fil 2,9–11).
	Krisztus az Egyház feje (Ef 1,20–23).
	A két eseményt a Szentlélek ajándéka követte, mely a hívőknek 

adatott (ApCsel 2,33).
	Ezek után készített lakóhelyet a mennyben a hívőknek 

( Jn 14,2). 
	Ezek után jár közben a hívőkért (Róm 8,34; Zsid 4,14; 7,24), és 

ezek biztosítanak arról, hogy bizalommal járulhatunk Isten elé 
(Zsid 4,14–16). 

	Arról biztosítanak, hogy helyünk van a mennyben (Ef 2,6).
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Közbenjárása
Jézus Krisztus művének első hat része teljesen lezárult, de jelenleg 

is folyik egy szolgálata.
Jézus Krisztus állandóan és folyamatosan közbenjár népéért Isten 

jobbján. Ő a mi szószólónk (paraklétosz − 1Jn 2,1), nagy Főpapunk 
(Zsid 4,14; 8,1) és képviselőnk Isten előtt (Zsid 9,24).

Közbenjáró munkájába legalább három tevékenység tartozik.
	Képvisel minket (Zsid 9,24) és megvéd a Sátán, az ördög 

(a Vádoló) vádjaival szemben. Szószólónk, ill. védőügyvé-
dünk (1Jn 2,1), aki megváltó műve alapján jogi képviselőnk 
(Róm 8,33–34). Ezért a hívők nem vádolhatók (Róm 8,1.34). 
Ügyvédünk még egyetlen ügyet sem veszített el, és a jövőben sem 
fog soha. 

	Imádkozik értünk (Lk 22,32; Jn 17,9.20; Zsid 7,25).
Minden hívőért mindenkor, minden nehéz helyzetben imád-
kozik. Pontosan tudja, miért imádkozzon, és imádságai mindig 
meghallgatásra találnak. Imádkozik például megőrzésünkért 
( Jn 17,11.15), azért, hogy örülni tudjunk ( Jn 17,13), megszen-
telődésünkért ( Jn 7,17), egységünkért ( Jn 17,11.21–23), azért, 
hogy Ővele legyünk ( Jn 17,24), és megláthassuk dicsőségét 
( Jn 17,24). 

	Segít a szükség idején (Zsid 4,15–16).
Megérti nehézségeinket és kísértéseinket, mivel 33 évig élt ezen 
a földön. Megindítja mindaz, amin keresztülmegyünk, és együtt 
érez velünk. Ugyanakkor kész „kegyelmet adni a szükség idején”, 
ha kérjük.

Második eljövetele
Jézus Krisztus üdvözítő munkájának hét (hat befejezett és egy fo-

lyamatos) részén kívül, van még egy esemény, amely a jövőben követke-
zik be, és végül teljessé teszi a megváltás művét.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Második eljövetelének ténye
	Az Úr Jézus megígérte ( Jn 14,3).
	Az ószövetségi próféták előre látták (Dán 7,13).
	Az angyalok kijelentették (ApCsel 1,11).
	Az apostolok tanították és megjövendölték (1Tim 6,14; 1Pt 1,13; 

1Jn 3,2).
	Az első keresztyének és az Egyház évszázadok óta várja 

(1Kor 16,22). 
	Isten terve és céljai szempontjából megváltó művének feltétlenül 

ez a végső szakasza (Zsid 9,24–28). 
	A világnak szüksége van rá (Róm 8,21–25).

Krisztus második eljövetelének jelentősége
	Reményt ad a hívőknek (Tit 2,13).
	Szent életre buzdít (1Jn 3,3).
	Arra int, hogy jobban szolgáljuk az Urat (Mt 25,14–30).
	Vigasztalja a gyászoló hívőket (1Thessz 4,14–18).

Krisztus második eljövetelének módja
Személyesen ( Jn 14,3), testben (ApCsel 1,11) és láthatóan 

(Mt 24,30; Jel 1,7) jön el. Eljövetele dicsőséges lesz (Mt 26,64), és a 
mennyből száll le (Fil 3,20).

Az ezeréves birodalom és Krisztus második eljövetele
Három nézetet ismerünk:
	Krisztus második eljövetele megelőzi az ezeréves birodalmat 

(premillennizmus); 
	Krisztus második eljövetele az ezeréves birodalom után követke-

zik be (posztmillennizmus); 
	az ezeréves birodalom időtartama ismeretlen (az ezer év jelké-

pes, nem szó szerint értendő), Jézus Krisztus halálakor és feltá-
madásakor kezdődött és visszajöveteléig tart (a-millennizmus).
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Ezek mind evangelikál nézetek. Az első a legelterjedtebb felfogás 
(én személyesen még mindig ezt vallom). Leginkább a Jelenések 20,1–8 
szó szerinti olvasata és jelentése támasztja alá. Azonban a harmadikat is 
sokan vallják, és sok érv szól mellette. Akik ezt a nézetet támogatják, a 
Jelenések 20,1–8-at nem szó szerint értelmezik, hanem jelképes jelen-
tést tulajdonítanak ezeknek a verseknek. Ma nagyon kevés keresztyén 
vallja a második felfogást, bár a XIX. században széles körben elterjedt.

Krisztus második eljövetelének időpontja
	Senki sem tudja (Mt 24,36; ApCsel 1,7).
	Jézus Krisztus szándékosan nem vette igénybe isteni hatalmát, 

hogy megtudja, mikor fog visszajönni (Mk 13,32), legalábbis ak-
kor nem, amikor a földön járt.

A Krisztus második eljövetelét követő események
	A hívők teljes és befejezett üdvössége, a halottak feltámadása 

(1Kor 15,51–57). 
	A hívők szolgálatának és munkájának megítélése (1Kor 3,10−15; 

2Kor 5,10).
	A hitetlenek feltámadása és ítélete ( Jn 5,28–29; Jel 20,12–15). 
	A Sátán végső ítélete ( Jel 20,10). 
	A halál és a bűn megsemmisítése (Róm 8,19–21; 1Kor 15,26; 

Jel 21,4).
	Új ég és új föld (Zsid 1,11–12; 2Pt 3,10–13; Jel 21,1).
Bár esetleg van néhány mellékes részletkérdés, amelyben a hívők vé-

leménye eltér egymástól, Jézus Krisztus második eljövetelének két nagy 
igazsága az, hogy
	Ő visszajön;
	visszajövetele akár ma is bekövetkezhet.
Mindenkire érvényes alkalmazása pedig az, hogy készen kell vár-

nunk visszajövetelét.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Premillenista álláspont

Posztmillenista álláspont

A-millenista álláspont

Jézus Krisztus 
mennybe- 
menetele

Második eljövetele 
(1. lépcső)

(2. lépcső)

Elragadtatás

Millenium: 
1000 év

Jézus Krisztus 
mennybe- 
menetele

Második 
eljövetele

 Millenium: 1000 év

Jézus Krisztus 
mennybe- 
menetele

Második 
eljövetele

 Millenium:
Az 1000 év szimbólikus
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II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása

Az utolsó ítélet
A Biblia az utolsó ítéletet különösen is az Úr Jézus Krisztusnak tu-

lajdonítja, miután másodszor visszajön. Akkor mindent véglegesen be-
teljesít.

Az utolsó ítélet ténye
A Biblia világosan és ismételten tanítja, hogy az utolsó ítélet eljön 

(ApCsel 17,30–31; Róm 2,5; 2Pt 2,9; Jel  20,11–15).
Vannak keresztyének, akik azt tartják, hogy legalább három külön-

böző ítélet lesz, amelyek az utolsó időkben, de különböző időpontokban 
következnek be. Eszerint lesz
	a népek ítélete annak fényében, hogy hogyan bántak a zsidókkal 

(Mt 25,31–46);
	a hívők cselekedeteinek ítélete Krisztus ítélőszéke előtt 

(2Kor 5,10);
	a hitetlenek ítélete a nagy fehér trón előtt ( Jel 20,11–15). 
Más keresztyének azt vallják, hogy az egész emberiségre egyetlen 

nagy végső ítélet vár (ApCsel 17,30–31). Ez lesz az ítélete mind a hívők-
nek, mind a hitetleneknek, de más okból és szempontból kapják majd 
ítéletüket.

Nekem az első felfogást tanították, és mindig azt tartottam helyes-
nek. Elismerem azonban, hogy a második is lehetséges. Sokkal egysze-
rűbbnek is tűnik az elsőnél.

Nem hiszem azonban, hogy az ítélet napjának részletei fontosabbak 
lennének annál a ténynél, hogy az ítélet eljön, és az Úr mindent helyre-
állít.

Az ítélet módja
	Jézus Krisztus lesz a Bíró.

Pál Jézus Krisztusról beszél, „aki ítélni fog élőket és holtakat” 
(2Tim 4,1). Péter azt mondja, hogy Jézus Krisztus „az Istentől 
rendelt bírája élőknek és holtaknak” (ApCsel 10,42).
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Az Úr Jézus azt mondta magáról, hogy az Atya „arra is adott neki 
hatalmat, hogy ítéletet tartson” ( Jn 5,27). 

	Megítéltetnek a hitetlenek.
Minden hitetlen Jézus Krisztus elé fog állni az ítélet napján 
(Róm 2,5–9; Jel 20,12).
Nem ez az ítélet fogja eldönteni, hogy elkárhoznak-e vagy sem. 
Már akkor elkárhoztak, amikor visszautasították Jézus Krisz-
tust, és nem fogadták be mint Megváltót ( Jn 3,18). Senki sem 
kap második lehetőséget.
Ennek az ítéletnek két célja lesz.
	Kimondja, hogy megérdemlik ítéletüket és büntetésüket, 

mert napvilágra hozza bűnös életüket és azt, hogy Krisztust 
elutasították (Préd 12,14; Mt 12,36; 25,41–46; Lk 12,2–3; 
Róm 2,5–9.16).

	Megállapítja büntetésük mértékét. Úgy tűnik, hogy „csele-
kedeteik szerint” kapják ítéletüket ( Jel 20,12–13). Más igék 
arra utalnak, hogy akiknek legtöbb lehetőségük volt, azok 
kapják a legnagyobb büntetést és fordítva (Lk 12,47–48; 
Mt 1,22–24; Lk 20,47). 

	Megítéltetnek a hívők.
Erről különösen a következő versekben olvashatunk: 
Róma 14,10.12; 1Korinthus 3,8–15; 2Korinthus 5,10. Mi, hí-
vők Krisztus ítélőszéke előtt fogunk állni. Ám több igazságot 
kell tisztáznunk.
	Ez az ítélet nem azt fogja eldönteni, hogy üdvözülünk-e vagy 

sem, a mennybe megyünk-e vagy sem. Ez már akkor eldőlt, 
amikor befogadtuk a Megváltó Úr Jézus Krisztust ( Jn 5,24).

	Ez az ítélet nem fedi fel, és nem ítéli el mindazt, amit mi, hí-
vők tettünk megtérésünk előtt vagy azóta. „Nincs tehát most 
már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jé-
zusban vannak” (Róm 8,l). Isten minden bűnünket megbo-
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csátotta és elfelejtette. Nem fogja még egyszer felhozni azo-
kat ellenünk.

	Ez az ítélet az én értelmezésem szerint a hívők szolgálatát 
(és nem az életét) ítéli meg, és meghatározza jutalmuk (koro-
nájuk) nagyságát (1Kor 3,12–15; 2Kor 5,9–10; Lk 19,17–
19).
Bár a Biblia azt tanítja, hogy lesznek a mennyben különbsé-
gek a jutalmazásban, ez semmiképpen sem fogja befolyásolni 
vagy csökkenteni senkinek az örömét, az ujjongását vagy a 
dicsőségét. A mennyben nem koronánknak fogunk örülni, 
hanem Megváltónknak ( Jel 4,10–11; 5,8–14).

A Biblia arról a dicsőséges tényről beszél, hogy Jézus Krisztus igaz-
ságos Bíró, akinek cselekedetei és döntései mindig helyesek és igazságo-
sak (1Pt 1,17; Róm 2,11; Jel 19,1–2).

Jézus Krisztus három szolgálatának vázlata

A bukott ember három alapvető problémával küszködik.
	Tudatlanságával és lelki vakságával (1Kor 2,14; 2Kor 4,4). 
	A bűnnel:
	a bűn büntetésével – bűnösök vagyunk (Róm 3,19);
	a bűn hatalmával – megromlottunk (Róm 3,12–18). 

	Isten iránti gyűlöletével és lázadásával (Róm 5,10; 8,7; 
Kol 1,21).

Mind a három problémára Jézus Krisztus a megoldás.
„Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tet-

te nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá” 
(1Kor 1,30). 
	Ő a mi bölcsességünk − elveszi tudatlanságunkat (Kol 2,3). 
	Ő a mi igazságunk − elveszi vétkünket és büntetésünket 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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(1Jn 2,2), Ő a mi megszentelődésünk − megszabadít a bűn ha-
talmából (1Jn 2,1). 

	Ő a mi megváltásunk − átvitt az Ő országába (Kol 1,13–14).

Művének, szolgálatának és szerepének célja az, hogy ezt a három 
problémát megoldja.
	Krisztus a mi Prófétánk (ApCsel 3,22–24), Ő Isten Igéje 

( Jn 1,1.14). A Próféta szavaival, életével és cselekedeteivel jelenti 
ki az igazságot ( Jn 17,8). Így oszlatja el tudatlanságunkat. 
	Hallgassunk Őrá (Mt 17,5)! 
	Tanuljunk tőle (Mt 11,29)! 

	Jézus a mi Főpapunk (Zsid 7,24), Ő Isten Báránya ( Jn 1,29). A 
Főpap megbékíti Istent (Zsid 9,12) és engesztelést szerez bűne-
inkért (Zsid 7,27).
	Jézus Krisztus meghalt a kereszten (Zsid 9,26), hogy

•	 elvegye	bűnünket	(2Kor	5,21)	−	Isten	ezért	megigazított	
(Róm 5,1);

•	 megszabadítson	 a	 bűn	 hatalmából	 (Mt	 1,21)	 −	 Isten	
ezért újonnan szült (2Kor 5,17), és megszentel minket 
(1Thessz 5,23).

	Jézus közbenjár értünk (Zsid 7,25), miközben
•	 védi	igaz	voltunkat	(Róm	8,33–34);
•	 segít	megszentelődésünkben	(Zsid	4,15–16).

	Jézus megjelent (Zsid 9,26) – végezte a megbékéltetés szol-
gálatát a múltban. 

	Jézus jelen van (Zsid 9,24) – végzi a közbenjárás szolgálatát 
a jelenben. 

	Jézus egyszer megint megjelenik (Zsid 9,28) – beteljesíti az 
üdvözítés szolgálatát a jövőben. 

	Higgyünk benne (Zsid 12,2)! 
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	Adjunk neki hálát (1Tim 1,12)!
	Az Úr a mi Királyunk (Ef 1,20–22), Isten Fia (Mt 16,16). Or-

szága nemcsak a jövőben jön el, Ő ma is Ura a világegyetemnek. 
Isten tette Úrrá és Krisztussá az Isten-embert (ApCsel 2,33–36). 
Egy Király uralkodik fölöttünk (Kol 1,13), aki „legyőz” minket, 
és elveszi gyűlölködésünket (Kol 1,20). 

•	 Ellenségei	voltunk	(Róm	5,10),	de	most	a	barátai	vagyunk	
( Jn 15,14).

•	 Lázadók	voltunk	(1Tim	1,13),	de	most	az	alattvalói	va-
gyunk (ApCsel 2,33–37). 

	Ismerjük el Urunknak ( Jn 13,13)! 
	Engedelmeskedjünk neki ( Jn 13,14–17)!

Figyelmeztetés: Jézus Krisztust nem választhatjuk el szolgála-
tától, és nem fogadhatjuk el csak az egyiket. Az Úr Jézus Krisztus 
nekünk vagy minden, vagy semmi.

Sohase feledkezzünk meg arról, hogy a keresztyénség = KRISZTUS! 
Keresztyén hitünk alaptanításának középpontjában az Úr Jézus Krisztus, 
Isten Fia, a Megváltó áll. Ő az egyetlen út Istenhez, Isten igazságához és az 
Istentől kapható örök élethez ( Jn 14,6). Ezért nagyon fontos, hogy minél 
többet tudjunk Őróla, és minél jobban megismerjük, mert benne ismerhetjük 
meg az Atyát ( Jn 14,6–7).

A Jézus Krisztusról szóló tantételek 
Javaslatok és vázlatok

Ezek a bibliai tantételek elengedhetetlenek a Szentírás teljes tanításá-
nak a megértéséhez; nagyon fontos, hogy rendszeresen és alaposan tanítsuk 
a gyermekeknek. Ha új szolgálatot kezdünk gyermekek között, fontos, hogy 
a szolgálat kezdetén helyes tanítást kapjanak, mert ez ad szilárd alapot a 
továbbiakhoz. Később is mindig vissza kell térnünk ezekhez, amikor csak 
alkalmunk adódik.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Bibliai leckék
Ezeket a bibliai tantételeket a bibliai leckék központi igazságaként lehet 

és kell tanítani.
Legjobban a Krisztus életéről szóló bibliai leckékben taníthatjuk ezeket. 

A GyEK/VISZ egy 24 leckéből álló sorozatot készített (flanel képekkel, 4 
kötetben) Krisztus életéről. A sorozat végighalad a Krisztusról szóló legtöbb, 
említett bibliai tantételen, amelyek az egyes leckék központi igazságai.

A Jézus Krisztus személyéről és szolgálatáról szóló igazságokat ószövet-
ségi bibliai leckékkel is taníthatjuk. Az Ószövetségnek is Jézus Krisztus a fő 
témája (Lk 24,25–27.44–45).
	Jézus személyéről azokban a bibliai leckékben taníthatunk, amelyekben 

az Úr Jézus Krisztus testet öltése előtt megjelenik: 1Mózes 18,1–22; 
32,22–32; Józsué 5,13–15; Ézsaiás 6,1–13 (vö. Jn 12,7–41); Dá-
niel 3,25.

	A Jézus művéről szóló igazságokat pl. a következő leckékkel tanít-
hatjuk: Káin és Ábel (1Móz 4,1–15), Nóé bárkája (1Móz 6–8., 
Izsák feláldozása (1Móz 22,1–14), a páskaünnep (2Móz 12.), a 
Szentsátor és az áldozatok rendje (2Móz 25–30.) vagy a rézkígyó 
(4Móz 21,5–9). Ezek a leckék szemléltetik, vagy előre jelzik, Jézus 
Krisztusnak azért kell eljönnie, hogy üdvösséget szerezzen nekünk.

Az Apostolok cselekedeteiben is számos olyan anyagot találunk, ame-
lyek segítségével világosan taníthatunk Jézus Krisztusról: 
	Jézus Krisztus a mennybe megy (ApCsel 1,1–12);
	a megdicsőült Úr Jézus elküldi a Szentlelket a hívőknek 

(ApCsel 2,1–40);
	Jézus Krisztus az Isten Báránya (ApCsel 8,26–40);
	Jézus Krisztus szereti, megszabadítja, majd a saját dicsőségére hasz-

nálja fel ellenségeit (ApCsel 9,1–22);
	Jézus Krisztus az egyetlen, aki meg tudja változtatni az embereket 

(ApCsel 16,1–34).
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Most kettesével szeretnék olyan bibliai leckéket javasolni, amelyekkel az 
előző fejezetben említett, Krisztusról szóló bibliai tantételeket taníthatjuk. 
Természetesen még sok további leckében taníthatjuk ezeket az igazságokat. 
Minden választott leckepár közül az elsőben szembetűnőbb a tanítható igaz-
ság. Ám a második, ha első hallásra nem is olyan nyilvánvaló, szintén jól 
használható erre a célra.

Jézus Krisztus személye

Tökéletes ember volt. A házasságtörő asszony 
( Jn 8,1–11.46)
Jézus Krisztus megkísértése 
(Mt 4,1–11)

Tökéletes Isten volt. A gutaütött meggyógyítása 
(Mt 9,1–8)
A három csoda a Márk 5-ben, 
ahol egy gyermek, egy férfi és egy 
asszony szerepel

Jézus Krisztus élete és szolgálata

Születése A karácsonyi történet (Mt 2,1−12; 
Jn 18–25; Lk 2,1–20) 
A bűn és az asszony magva 
(1Móz 3., ill. a 3,15)

Élete Jézus Krisztus gyermekkora 
(Lk 2,40–52) 
A páskabárány (2Móz 12,5–7; 
Lk 23,4–14.22.33.41.47)

Halála A keresztre feszítés (Lk 23.)
A rézkígyó (4Móz 21,5–9; 
Jn 3,14–16)

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



113

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Temetése Jézus Krisztus halála és eltemetése
Az Úr Jézus és a két templom 
( Jn 2,13–25)

Feltámadása Hitetlen Tamás ( Jn 20,19–31)
Saul megtérése (ApCsel 9,1–22)

Mennybemenetele Mennybemenetele (ApCsel 1,1–14)
Megdicsőülése István halála (ApCsel 7.)
Közbenjárása Jézus imádkozik Péterért 

(Lk 22,31–34)
A Szentsátorban szolgálatát végző 
főpap és mennyei nagy Főpapunk 
összehasonlítása és szembeállítása 
(2Móz 28–29.; Zsid 8–10.)

Visszajövetele A tíz szűz (Mt 25,1–13)
Nóé bárkája (1Móz 6–8.)
Az utolsó ítélet (Mt 24,36–41)
A talentumok példázata 
(Mt 25,14–30)
Pál Athénban (ApCsel 17,16–34)

Képekkel illusztrált leckék
Ez nagyon jó módszer a Jézus Krisztusról szóló legtöbb bibliai alapige 

szemléltetésére. Viszonylag könnyen be lehet szerezni a leckék szemléltetésé-
hez szükséges képeket, mert sok olyan gyermekkönyv van, amelyekben Krisz-
tus életét ábrázoló jelenetekről és eseményekről találhatunk színes képeket.

Jézus Krisztus tökéletes ember.
	Mi történt az első Karácsonykor?
	Jézus Krisztus Isten.
	Emberré lett.
	Élt, mint csecsemő, gyermek, serdülő és felnőtt ember.
	Megért téged.
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	Sohasem mondott és sohasem tett rosszat.
	Isten minden törvényének engedelmeskedett.
	Bűnünk büntetését a kereszten magára vállalta. (alkalmazás a még 

meg nem tért gyermekre) 
	Ő a mi példaképünk. (alkalmazás a megtért gyermekre)

Jézus Krisztus Isten.
	Látta Istent valaha is valaki?
	Jézus Krisztus ember volt, de nem volt benne bűn.
	Jézus Krisztus Isten is volt, amikor a földön élt.
	Ezt Ő jelentette ki magáról.
	Sok csodát tett.
	Az Atya Isten egyetértett vele.
	Az Atya Isten feltámasztotta a halálból.
	Üdvösséget tud adni, akármilyen rossz vagy. (alkalmazás a még meg 

nem tért gyermekre) 
	Imádd és engedelmeskedj neki! (alkalmazás a megtért gyermekre)

Jézus Krisztus születése és élete
	Szereted a kisbabákat?
	Jézus Krisztus Isten, és a mennyben lakott.
	Betlehemben született meg.
	33 évig tökéletes életet élt.
	Megmutatta nekünk, milyen Isten.
	Sok csodálatos igazságra tanított minket.
	Isten minden törvényét megtartotta.
	Áldozat lett a bűneinkért. (alkalmazás a még meg nem tért gyer-

mekre)
	Példát mutatott nekünk. (alkalmazás a megtért gyermekre)

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Jézus Krisztus halála (két lecke)
	Szeretnél halálod után a mennybe kerülni?
	Isten szent, ezért a mennyben nincs bűn.
	Bűnösök vagyunk, ezért nem mehetünk a mennybe.
	Jézus Krisztus elhagyta a mennyországot.
	Bűneinkért a kereszten elszenvedte Isten büntetését.
	Fogadd be hittel Jézus Krisztust az életedbe, és Isten minden bűnödet 

megbocsátja. (alkalmazás a hitetlen gyermekre – 1. rész) 
	Fogadd be hittel Jézus Krisztust, és Ő megváltoztat. (alkalmazás a 

hitetlen gyermekre – 2. rész) 
	Ha meghalsz, a mennybe jutsz. 
	Adj hálát az Úr Jézusnak az Ő haláláért! (alkalmazás a megtért 

gyermekre)

Vagy:
	Miért halt meg Jézus Krisztus? 
	Isten szent és tiszta.
	Megszegted Isten törvényeit.
	Bűnöd örökre elválaszt Istentől.
	Isten azért küldte el Fiát, hogy meghaljon a bűnösökért.
	Isten a te bűneidért büntette meg a Fiát.
	Még ma fogadd be Őt hittel! (alkalmazás a még meg nem tért gyer-

mekre)
	Minden bűnödet megbocsátja.
	Örökre Istennel leszel. (alkalmazás a megtért gyermekre)

Jézus Krisztus feltámadása
	Félsz a haláltól?
	Jézus Krisztus a te bűneidért halt meg a kereszten.
	A harmadik napon feltámadt.
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	Fogadd be hittel, és üdvözülsz! (alkalmazás a még meg nem tért 
gyermekre)

	A sír üres volt.
	Sokan látták.
	Ma is él.
	Segít, hogy Őneki élhess. (alkalmazás a megtért gyermekre)
	Nem kell félned a haláltól.

Jézus Krisztus mennybemenetele és megdicsőülése
	Hol van ma Jézus Krisztus?
	Jézus Krisztus meghalt és feltámadt.
	40 nap múlva visszatért a mennybe.
	A tanítványok látták, amikor felment a mennybe.
	Az angyalok azt mondták, hogy újra eljön.
	A mennyben van, és Ő az Úr.
	Mindent és mindenkit uralma alá vetett.
	Semmitől sem kell félned. (alkalmazás a megtért gyermekre)
	Hajts térdet Őelőtte és fogadd be! (alkalmazás a még meg nem tért 

gyermekre)

Jézus Krisztus a Közbenjáró.
	Szereted az ünnepnapokat, amikor nem kell tanulnod? 
	Jézus Krisztus műve befejeződött a kereszten. 
	Fogadd be Őt, és üdvözülsz! (alkalmazás a még meg nem tért gyer-

mekre) 
	Ma is végzi munkáját.
	A keresztyének is vétkeznek.
	Jézus Krisztus megvéd és kiáll érted.
	A keresztyéneknek is vannak gondjaik és nehézségeik.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Jézus Krisztus imádkozik érted.
	Jézus Krisztus kész segíteni neked. (alkalmazás a megtért gyermekre)

Jézus Krisztus második eljövetele
	Tudod-e, mi történik majd a jövőben?
	Jézus Krisztus a földre jött, hogy meghaljon értünk.
	Feltámadt és visszament a mennybe.
	Újra eljön a földre.
	Dicsőséggel és hatalommal jön vissza.
	Legyél készen, mert nem tudjuk, mikor jön vissza! (alkalmazás a 

megtért gyermekre)
	Fel fogja támasztani a halottakat. 
	Hazaviszi gyermekeit a mennybe. 
	Megítéli a hitetleneket. Fogadd be Őt most! (alkalmazás a még meg 

nem tért gyermekre)

Az utolsó ítélet
	Jártál már bíróságon? 
	Isten szent, mi pedig bűnösök vagyunk. 
	Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt. 
	Visszament a mennybe, és most Ő az Úr. 
	Egy nap megítéli a világot. 
	A hitetlenek örökre távol maradnak tőle.
	Fogadd be Őt hittel, és nem kell örökre távol élned tőle! (alkalmazás 

a még meg nem tért gyermekre)
	Meg fogja vizsgálni szolgálatodat. (alkalmazás a megtért gyermekre) 
	Jutalmat fogsz kapni.
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Énekek 
Sok jó ének és kánon van, amelyeknek középpontjában Jézus Krisztus 

áll, és amelyek róla szóló igazságokat tanítanak
	„Ó, mi hű barátunk Jézus” ( Jézus Krisztus tökéletes ember.)
	„Az Ő neve csodálatos” ( Jézus Krisztus Isten.)
	„Magára vette” ( Jézus Krisztus helyetted halt meg.)
	„Feltámadt Jézusomnak” ( Jézus Krisztus feltámadt.)

Igeversek 
Pl.: Galata 4,4–5 
Missziós történetek
Hasznos és érdekes lehet olyan missziós történetek tanítása, amelyekben 

misszionáriusok hirdetik az örömhírt. 
A GyEK/VISZ-nél beszerezhető anyagok:
	Krisztus élete (4 kötet, 6-6 lecke)
	A megismerhető Krisztus (5 lecke az „Én vagyok” kijelentések alap-

ján) 
	Uram, csodálatos vagy (5 lecke az Ézsaiás 9,6 alapján Krisztus ne-

veiről) 
	Isten olyan hatalmas (1 lecke Jézus Krisztus születéséről) 
	A te Megváltód (5 evangélizáló lecke Jézus Krisztus életéről és meg-

váltó művéről) 
	Az Úr Jézus Krisztus (5 lecke Jézus Krisztus személyéről és megvál-

tó művéről) 
	A legnagyszerűbb történet (1 evangélizáló lecke nagy képekkel, a 

Krisztus halálával kapcsolatos eseményekről) 
	Amit minden gyermeknek tudnia kellene (5 lecke Istenről, a bűnről, 

Jézus Krisztus személyéről és munkájáról, valamint a Bibliáról)

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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5. fejezet

Az emberről, a bűnről és az üdvösségről 
szóló tantételek

A Biblia négy képet állít elénk az emberről:
az ártatlan ember – ahogyan Isten megteremtette;
a bukott/bűnös ember – amivé engedetlensége és bűne miatt 

lett;
a megváltott ember – amivé Krisztus halála teheti;
a megdicsőült ember – amilyenné lesz egyszer, ha hitt.

Az ártatlan ember
A Biblia több fontos tényt tanít arról, milyennek teremtette Isten 

kezdetben az embert.
	Isten közvetlenül és egy pillanat alatt teremtette a föld porából 

(1Móz 1,26–27; 2,7); először a testét, azután a lelkét. Ez telje-
sen kizárja a fejlődéselméletet (evolúciót), amely azt tanítja, hogy 
először volt az élet. A Biblia nagyon világosan kimondja azt is, 
hogy Ádám volt az első ember (1Kor 15,45).

	Isten a saját képmására teremtette (1Móz 1,27), vagyis szellemi 
és erkölcsi képességekkel, személyiséggel és ismeretekkel rendel-
kezett, létezése végtelen volt.

	Három részből álló lény volt. Isten testtel (fizikai természet), 
értelmi, érzelmi, akarati (pszichikai) képességekkel és lélekkel 
(pneuma) teremtette.

	Értelmet kapott, hogy gondolkozzék (1Móz 2,15.20), érzel-
meket, hogy érezzen (1Móz 3,8), és akaratot, hogy dönthessen 
(1Móz 2,15–17). Ez kezdetben teljesen szabad akarat volt. Az 
ember természete nem volt bűnös, ami befolyásolhatta volna 
akaratát, mint a mienket. Ezért szabad volt, és bármit akart, meg 
tudta tenni.
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	Isten a saját dicsőségére teremtette az embert (Ézs 43,7; 
Kol 1,16; Jel 4,11), azért, hogy az ember közösségben lehessen 
Ővele (1Móz 3,8–9).

	Az első asszonyt a férfiból teremtette (1Móz 2,21–22; 1Kor 11,8; 
1Tim 2,13). 

	Isten az embert próbaidőre az Éden kertjében helyezte 
(1Móz 2,15–17). Nem tudjuk, hogy ez a próbaidő meddig tar-
tott.

A bukott ember
A Biblia elmondja, hogyan bukott el az ember.
	Nem engedelmeskedett Isten parancsának (1Móz 3,1–8; 

Róm 5,12–19; 1Kor 15,21–22; 1Tim 2,13–14). 
	Engedetlensége bűn volt: bűne következtében elveszítette erede-

ti, ártatlan állapotát és bűnössé lett (1Móz 3,7–12). 
	A bűnre való kísértés nem belülről, hanem kívülről érte, a Sá-

tántól, a kígyón keresztül (1Móz 3,1–5). Az embernek még nem 
volt bűnös természete. 

	A kígyó becsapta Évát, és az asszony engedett neki. Ádámot nem 
csapta be, ám ő is engedett (1Tim 2,14).

A Biblia világos tanítást ad a bűnről, arról, hogy mi a bűn, és mit 
tesz az emberrel.
	A bűn Isten ellen irányul (Zsolt 51,4).
	A bűn Isten törvényének a megszegése (1Jn 3,4).
	A bűn büntetést von maga után (Róm 6,23).
	A bűn egyetemes (Róm 3,23).
	Természettől fogva bűnösök vagyunk (Ef 2,3).
	Bűnösek a cselekedeteink (Mt 15,19).
A Biblia beszél az ember bűnének és bukásának közvetlen követ-

kezményeiről.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	A férfi és az asszony számára: fizikai és lelki halál (1Móz 2,17; 
3,19), félelem Istentől és rejtőzködés Isten elől (1Móz 3,8), 
szégyen a bűn miatt (1Móz 3,7) és kiűzetés az Éden kertjéből 
(1Móz 3,24).

	A férfi számára: Isten megátkozta a földet, és az embernek kime-
rítő fizikai munkát kell végeznie (1Móz 3,17–19).

	Az asszony számára: szomorúság és fájdalom éri a gyermekszü-
léskor, és engedelmességgel tartozik a férfinak (1Móz 3,16).

	A kígyó számára: visszataszító hüllő lett (1Móz 3,14). 
	A Sátán számára: ítélet Jézus Krisztus eljövendő halálában 

(1Móz 3,15).
A Biblia leírja az egész emberiségre kiható következményeket.
	Miért lett bűnös az emberi faj?

Az emberi faj közös feje Ádám lett. Tette így képviselte az egész 
emberi fajt; mi is Ádámban voltunk, és amikor vétkezett, mind-
nyájan vétkeztünk. Bűne és annak következménye minden utód-
jára átszállt (Róm 5,12.15–19; 1Kor 15,21–22). Ezt nevezzük 
eredendő bűnnek. Ezért minden férfi és nő, aki erre a világra 
születik, bűnös természettel születik (Ef 2,3), lelkileg halott 
(Ef 2,1.5), és testi halált fog halni (Róm 5,12; 6,23). Az egyedüli 
kivétel az Úr Jézus Krisztus volt. 

	Milyen a bűnös ember?
Minden ember, aki azóta a világra született (kivéve az Úr Jézus 
Krisztust), négyféleképpen jellemezhető: 
	lélekben halott (Ef 2,1.5); 
	lelkileg vak (2Kor 4,4); 
	a bűn uralma alatt él (Kol 1,13); 
	Isten ellensége (Róm 5,10; 8,7–8).

Ebből a bibliai leírásból világosan látszik, hogy a bűnös, bukott em-
ber tehetetlen, nem tehet semmit saját üdvössége érdekében. Nem ké-
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pes magát megszabadítani, sőt még az első lépést is képtelen megtenni a 
szabadulás felé, mert halott, vak, és a bűn uralma alatt él. Isten ellensége, 
ezért nincs meg benne a szabadulás utáni vágy sem, hacsak Isten nem 
kezd el munkálkodni a szívében és az életében.

Az ember üdvössége érdekében mindenképpen Istennek kell meg-
tennie az első lépést és nem az embernek. A bukott embernek szabad 
akarata van abban az értelemben, hogy szabadon megteheti, amit akar. 
Nem teheti meg azonban szabadon, amit tennie kellene, hacsak Isten 
meg nem ajándékozza az ehhez szükséges képességgel. Más szóval kor-
látlan döntési szabadsággal rendelkezik, de nem teljesen szabad akarat-
tal.
	Milyen következményekkel jár a bűnbeesés az emberre?

A bukott embernek két alapproblémája van:
	Isten előtt bűnös (Róm 3,19): állandó állapota és helyzete 

rossz, ami jogi probléma és jogi választ vár; 
	bűne megrontotta (Róm 3,9–18): állapota és személyisége 

romlott, ami erkölcsi probléma és erkölcsi választ vár.
	Mire van szüksége a bűnös embernek? 

A bukott embernek ezért két alapszükséglete van: 
	bűnbocsánatra van szüksége (ApCsel 2,38; 13,38): ez meg-

oldja a bűn problémáját; 
	meg kell változnia ( Jn 3,5.7): ez fogja megoldani a romlottsá-

ga miatti problémáit. 
	Isten válasza a bűnös embernek

Jézus Krisztus a bukott emberért halt meg a kereszten. Halálá-
nak négy fő célja és következménye volt. 
	Isten a bukott embert megigazítja (Róm 5,1). Ez új helyzetet 

teremt számára, és megoldja a bűn problémáját.
	Isten minden bűnét megbocsátotta.
	Isten olyan tisztának látja, mint Jézus Krisztust. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Isten a bukott embert megváltoztatja (újonnan szüli) 
(2Kor 5,17). Ez új emberré teszi. Elkezdődik a megszente-
lődés folyamata, amely egészen az ember megdicsőüléséig 
folytatódik.

Most már egyre inkább olyan életet tud élni, amelyik kedves Is-
ten előtt, mert a romlottság alapproblémáját az Úr megoldotta. 
Ez a két esemény abban a pillanatban játszódik le, amikor a bű-
nös megtér, és befogadja az Úr Jézus Krisztust.

Összefoglalás

Az ember 
problémája

Krisztus 
halála

BŰN-
BÁ-

NAT

Isten 
munkája

Evangélizá- 
lásunk

Akarod, hogy 
megbocsássa 
bűneidet, és 
újjá tegyen?1. Bűn

2. Romlottság

Bűnbocsánat

Új élet

H 
I 
T

É 
S

M 
E 
G 
T 
É 
R 
É 
S

Megiga- 
zítás

Újonnan 
szülés  

Isten 
megbocsát 

neked.

Isten 
megváltoztat.

A megváltott ember
A következő fejezetben részletesen foglalkozunk a megváltott em-

berrel és az üdvösség bibliai tantételeivel. Addig pedig hasznos lesz, ha 
áttekintjük Isten üdvtervét. Miközben egyenként végigvesszük a hat lé-
pést, mindig lapozzunk vissza a következő oldalon látható 1. ábrára.

1. Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten teszi meg az első lépést, mert 
senki más nem teheti meg. Ennek oka a bukott ember állapota. A 
bukott ember halott, vak, a bűn uralma alatt él, és Isten ellensége.

2. Másodszor következik az ember felelőssége. Válaszolnia kell arra 
a „lépésre”, amelyet Isten megtett: meg kell térnie, és be kell fo-
gadnia Krisztust bűnbánattal és hittel.
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3. Ha ezt a lépést megteszi, Isten több dolgot végez el benne, és 
több mindent tesz vele. Ezek közül nyolc szerepel az 1. ábrán, 
bár ez még csak a kezdet.

4. Most legalább négy feladatot kell teljesítenie: imádnia kell Istent, 
imádkoznia kell, meg kell hallgatnia Istent, és engedelmeskednie 
kell ( Józs 5,13–15).

5. Miközben ezeket a feladatokat teljesíti, Isten a megszentelődé-
sen keresztül állandóan munkálkodik az életében.

6. Majd elérkezik az a nap, amikor, hatodszor és utoljára, vagy a 
halálban vagy Jézus Krisztus második eljövetelekor, megdicsőül.

1. ábra
Isten munkája Az ember feladata
1. lépés 

(kiválasztás, 
meggyőzés stb.) 2. megtér és 

befogadja Krisztust
3. igaznak jelenti ki; 

újjá tesz; 
megkeresztel; 
lakozást vesz; 
örökbe fogad; 
elpecsétel; 
megvált; 
örök életet ad

4. imádja Istent; 
imádkozik; 
Istenre hallgat; 
engedelmeskedik

5. megszentel

6. megdicsőít

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



125

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Amikor a következő fejezetben részletesebben vesszük az üdvösség-
ről szóló bibliai tanításokat, visszautalhatunk az előző oldalon látható 1. 
ábrára.

A megdicsőült ember
A hívő ember örömmel várja azt az időt, amikor a következő két 

esemény közül vagy az egyik, vagy a másik bekövetkezik.
	Jézus Krisztus visszajön, elváltoztatja, és magával viszi a hívőt. 

Abban a pillanatban a hívő teste és lelke (és szelleme) megdicső-
ül, és a hívő olyan lesz, mint Jézus Krisztus (1Jn 3,2).

	A hívő meghal. Halála pillanatában a lelke (és a szelleme) megdi-
csőül, tökéletessé válik, és Krisztussal lesz (Lk 23,43; 2Kor 5,8; 
Fil 1,23; Zsid 12,23). Teste a földbe kerül, és elenyészik.

Amikor Jézus Krisztus visszajön, a hívő eredeti testét feltámaszt-
ja, és megdicsőült testté változtatja. Ez a test többé nem hal meg, nem 
vétkezik, és olyan lesz, mint Jézus Krisztus (1Kor 15,35–54; Fil 3,21). 
Ekkor újra egyesül korábban megdicsőült lelkével (és szellemével), és ez 
marad örök állapota ( Jel 21,3).

Jézus Krisztus visszajövetelekor a hívő ember meg fog jelenni Krisz-
tus ítélőszéke előtt (1Kor 3,12–15; 2Kor 5,9–10). Krisztusért végzett 
földi munkáját az Úr megvizsgálja, és szolgálatáért jutalmat kap. Sem-
miféle kárhoztatása nem lesz ( Jn 5,24; Róm 8,1). A mennyben minden-
kinek örökre teljes lesz az öröme.

Jézus Krisztus visszatérésekor a hitetlen halottak szintén feltámad-
nak és egyesülnek lelkükkel, ami addig is a sötétség és a büntetés he-
lyén volt (Mt 25,41–46; Lk 16,19–31). Ekkor a nagy, fehér, királyi szék 
előtt kapják meg büntetésüket, és a tüzes tóba kerülnek (Róm 2,5–12; 
Jel 20,11–15).
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Az emberről, a bűnről és az üdvösségről szóló tantételek 
Javaslatok és vázlatok

A gyermekeknek világosan és egyszerűen meg kell tanítanunk, mit tanít 
a Biblia az ember eredetéről, bűnbeeséséről, a mai ember állapotáról, vala-
mint az ember előtt nyitva álló lehetőségekről, amelyeket Jézus Krisztus a 
halálával és feltámadásával szerzett meg nekünk.

Bibliai leckék
Az ember eredetét és bukását legjobban az 1Mózes 1., 2. és 3. fejezetéből 

taníthatjuk. A legtöbb gyermeket arra készítették fel, hogy higgye el a fejlő-
déselméletet (evolúciót), ezért meg kell nekik tanítani a teremtés igazságait. 
Tanítsuk meg, mit mond a Biblia, és hangsúlyozzuk, hogy ez Isten Igéje. 
Hivatkoznunk kell a fejlődéselméletre (evolúcióra) is, és meg kell magyaráz-
nunk, miért nem fogadjuk el azt. Igyekezzünk azonban megértéssel és szere-
tettel magyarázni, ne kritizáljuk túl sokat, és ne kezeljük le. Kérjük az Urat, 
hogy a Szentlélek Isten nyissa meg a gyermekek értelmét, hogy fogadják el és 
higgyék el, amit tanítunk.

A bűnös, bukott ember bibliai leírását és mai állapotát világosan szem-
léltethetjük számos bibliai leckében:
	Káin és Ábel (1Móz 4.);
	Nóé bárkája (1Móz 6–8.);
	Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát (1Móz 25,27–34);
	A bolond gazdag (Lk 12,16–21);
	Zákeus (Lk 19,1–10);
	A tékozló fiú (Lk 15,11–32);
	Anániás és Szafira (ApCsel 5,1–11) stb.
Az ember üdvösségéről szóló igazságokat szintén sok-sok bibliai lecké-

ben taníthatjuk és szemléltethetjük:
	A páskabárány története (2Móz 2.);
	A leprás Naámán (2Kir 5,1–14);

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	A farizeus és a vámszedő (Lk 18,9–14);
	Nikodémus és a rézkígyó ( Jn 3,14–16; 4Móz 21,4–9);
	Az etióp kincstárnok (ApCsel 8,26–40);
	Saul megtérése (ApCsel 9,1−20);
	A filippi börtönőr (ApCsel 16,25–34).
A következő fejezet végén még számtalan javaslatot találunk az üdvös-

ség bibliai tantételének tanításához (l. 155. o.).

Képekkel szemléltetett leckék 
Ezek a leckék abban segíthetnek, hogy a gyermekek megérthessék, mit 

tanít róluk a Biblia.
	Belenéztél már Isten tükrébe?  
	Isten tökéletesnek teremtette az első embert. 
	Mivel Ádám vétkezett, mindnyájan bűnösök vagyunk. 
	Halottak, vakok vagyunk, és a bűn uralma alatt élünk. 
	Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért. 
	Fogadd be bűnbánattal és hittel a Megváltót!  (alkalmazás a még 

meg nem tért gyermekre) 
	Isten minden bűnödet megbocsátja. 
	Újjá tesz. 
	Egyszer olyan leszel, mint az Úr Jézus. (alkalmazás a megtért gyer-

mekre)
Egy másik leckében a gyermekeknek részletesen elmagyarázhatjuk 

a bűnt és következményét. A leckében használt mondatok különböznek 
a szokásos mondatoktól, hiszen mind kérdő formában íródtak. Az is-
métlésnél is felhasználhatók.
	Mi a bűn? 
	Honnan ered? 
	Ki vétkezett? 
	Mit gondol Isten a bűnről? Hogyan látja Isten a bűnt? 
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	Milyen következményekkel járt a bűn? 
	Mit tett Jézus Krisztus? 
	Nekem mit kell tennem? (alkalmazás a még meg nem tért gyermekre) 
	Mi lesz a következménye? 
	Győzhetek-e a bűn fölött? (alkalmazás a megtért gyermekre)
A VISZ/GyEK-nél beszerezhető hasznos szemléltetőeszközök:
	Szavak nélküli könyv (5 evangélizáló lecke képekkel)
	5 fontos kérdés (5 lecke, kevés bibliai ismerettel rendelkező gyerme-

keknek) 
	Amit minden gyermeknek tudnia kellene (5 lecke Istenről, a bűnről, 

Jézus Krisztus személyéről és munkájáról, valamint a Bibliáról)
	Győzelem az ellenség fölött (Egyleckés tanítás a Sátánról)

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



129

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

6. fejezet
Az üdvösségről szóló tantételek részletesebben

Ebben a fejezetben vissza szeretnék térni az üdvösség kérdésére, 
hogy minden tantételt sokkal részletesebben vizsgálhassunk meg, mint 
az előző fejezetben.

Minden egyes tantételt olyan szempontból nézünk meg, hogy mit 
jelent, hol tanítja a Biblia, és hogyan alkalmazható ránk meg a gyerme-
kekre, akiket tanítunk.

A kiválasztás 
Jelentése
A kiválasztás Isten cselekedete, amelyet még a teremtés előtt vitt 

véghez, amikor egyeseket kiválasztott az üdvösségre, nem azért, mintha 
előre látott volna bennük valamilyen érdemet, hanem egyedül saját min-
denható akaratából és jótetszéséből.
	Ha valóban megértjük a bukott, bűnös ember bibliai képét (ha-

lott, vak, a bűn rabszolgája és Isten ellensége), nyilvánvaló, hogy 
Istennek kell megtennie az első lépést az ember üdvösségéért – 
bárminek is nevezzük ezt a lépést.

	Nem kétséges, hogy a Biblia világosan tanítja a kiválasztást (l. 
igeversek lent). 

	Fontos, hogy az ember üdvösségéért minden dicsőség Istent ille-
ti és nem az embert. Amikor a mennyben leszek, csak ezt mond-
hatom majd: Isten hozott ide. Semmit sem fogok tudni felmu-
tatni, ami mellettem szólna, vagyis Istent illeti minden dicsőség 
(1Kor 1,26–29; Ef 1,4–6.11–12). 

	A Biblia azt is tanítja, hogy az embernek meg kell térnie, és hin-
nie kell, mert ha nem tér meg és nem hisz, nem üdvözül. Ezért el 
kell fogadnunk, hogy a Biblia két olyan igazságot tanít, amelyek 
látszólag ellentmondanak egymásnak. 
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	Isten azt választja ki az üdvösségre, akit akar ( Jn 6,44; 15,16; 
Ef 1,4). 

	Az ember felelős az üdvösségéért ( Jn 3,16; ApCsel 2,38; 
16,31). 

	Ha valaki a pokolba kerül, nem mondhatja azt, hogy Isten küldte 
oda. Csak azt mondhatja, hogy saját maga juttatta oda magát. 
Nem hiszem és nem is hihetem, hogy Isten arra választ ki embe-
reket, hogy elvesszenek. Ezt a Biblia nem tanítja. Ha elvesznek, 
saját maguk választották maguknak azt az utat.
Ez látszólag ellentmond annak, amit a fentiekben felvázoltunk. 
A látszólagos ellentmondás azonban értelmünk szűk befoga-
dóképességének tulajdonítható. Képtelenek vagyunk kibékíteni 
egymással ezt a két igazságot, de mindkettőt hinnünk kell. 

	Hiszem, hogy a Biblia tanítása alapján a következő állítások kö-
zül csak az egyik érvényes az üdvösségemre:
	Isten 100%-ban felelős, és nekem semmilyen felelősségem 

sincs; 
	Isten nem felelős az üdvösségemért, hanem 100%-ig én va-

gyok felelős érte; 
	Isten 50%-ban (vagy 90%-ban), én pedig 50%-ban (vagy 

10%-ban) vagyok felelős érte; 
	Isten 100%-ig felelős, és én is 100%-ig vagyok felelős érte. 

Csak az utolsó megállapítás helyes. Talán nem tűnik logikus-
nak, hanem ellentmondásnak látszik, de ezt tanítja a Biblia.

Hol tanít erről a Biblia?
A következő versek világosan kimondják, hogy Isten teszi meg az 

első lépést üdvösségünkért. Erre a lépésre időnként úgy hivatkozunk, 
mint kiválasztásra (1Thessz 1,4), elrendelésre (ApCsel 13,48), válasz-
tásra ( Jn 15,16) vagy eleve elrendelésre (Róm 8,29). Máskor más szava-
kat használunk rá: 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Isten magához von ( Jn 6,44); 
	Isten Jézusnak ad ( Jn 6,37a); 
	Isten elhív (ApCsel 2,39); 
	Isten megnyitja a szívemet (ApCsel 16,14).
Mindegyik világosan mutatja azonban, hogy „az Úrtól jön a sza-

badítás” ( Jón 2,10). Érdemes tanulmányozni még a következő ige-
verseket is: János 6,37a.44.65; 15,16; 17,2; Apostolok cselekede-
tei 13,48; 16,14; 18,10; Róma 8,28–30; 9,15–16; 1Korinthus 1,26–29; 
Efezus 1,4–5.11–12; 2,8; 1Thesszalonika 1,4; 2Thesszalonika 2,13; 
2Timóteus 1,9.

Mit jelent ez nekem?
	Arra biztat, hogy üdvösségemért egyedül Istent dicsőítsem. 
	Megmutatja, hogy Isten bárkit bármikor üdvözíthet, akit és ami-

kor csak akar (még közvetlenül a halál beállta előtt is). Őneki 
senki sem túl nehéz eset. Ez tölt el bizalommal, amikor imádko-
zom, és amikor az evangéliumot hirdetem. Miért helyezné Isten 
a szívemre, hogy imádkozzam valakiért és tegyek neki bizonysá-
got, ha nem akarna munkálkodni annak az embernek a szívében? 
Ez egyben reménységet ad egy szeretett rokonom vagy barátom, 
vagy egy olyan ember halálakor is, akinek bizonyságot tettem, de 
aki semmilyen külső jelét sem adta megtérésének. 

	Megvigasztal és bizonyosságot ad, hogy Isten mindig eléri céljait; 
az Ő céljai pedig helyesek és jók. 

	Arra is emlékeztet, hogy Isten embereket használ fel céljai el-
érésére. A kiválasztásban való hit és a kiválasztás megértése arra 
biztat, hogy imádkozzam az emberekért és hirdessem nekik az 
evangéliumot, mert hiszem, hogy Isten fel fogja használni imád-
ságaimat és bizonyságtételemet a megtérésükben (2Tim 2,10). 
Sok nagy misszionárius (pl. William Carey [uiljem keri] vagy 
David Brainerd [dévid bréjnöd]) és igehirdető (pl. Charles 
Spurgeon vagy dr. Martin Lloyd Jones [matn lójd dzsónsz]) szi-
lárdan hitte ezt a tant. 
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	Hisszük, hogy természetétől fogva az egész világ elveszett 
Jézus Krisztus nélkül, és ezért szüksége van az evangéliumra 
(Mt 28,19–20; Mk 16,15; Lk 24,46–48; Jn 20,21; ApCsel 1,8). 
A világba beletartoznak a gyermekek is. Nekik is hallaniuk kell 
az evangéliumot, és a mi feladatunk hirdetni nekik azt. 
Mindig kerüljünk minden, a kiválasztás tanához kapcsolódó hi-
tet vagy tanítást, amely csökkenteni akarja felelősségünket a vi-
lág evangélizálásáért, és bármilyen módon le akar beszélni arról, 
hogy részt vegyünk ebben a nagy munkában.

A bűnbánat (megtérés)
Jelentése
A bűnbánat a gondolkozás megváltozása: máshogy látom Istent és 

a bűnt. A megváltozott gondolkozás életem irányváltoztatásához és a 
bűntől való elfordulásomhoz vezet. 
	Szerepet kap benne az értelem, mert meg kell értenem, mi a bűn 

(Zsolt 51,3; Lk 18,13; 15,17). 
	Szerepet kapnak benne az érzelmek, mert amikor meglátom 

bűnösségemet, szomorkodom bűneim miatt, és bánom azokat 
( Jn 16,8–11; Lk 15,18–19; 2Kor 7,9). 

	Szerepet kap benne az akarat, mert el akarok fordulni a bűntől 
(Ézs 55,7; Lk 15,20; ApCsel 3,19.26).

Igazi bűnbánat természetesen csak akkor lehetséges, ha a Szentlé-
lek munkálkodik a bűnös szívében, megnyitja a szemét, megláttatja vele 
bűneit, és felkelti benne a vágyat, hogy el akar fordulni a bűntől, és meg 
akar változni (ApCsel 3,26; 5,30–31; 11,18; 2Tim 2,25).

Hol tanít erről a Biblia?
	Az Ószövetség világosan tanította és el is várta a bűnbánatot, 

megtérést (Ézs 55,7). 
	Fontos szerepet játszott a korábbi, újszövetségi szolgálatokban: 

Keresztelő Jánosnál (Mt 3,1−2), az Úr Jézusnál (Mt 4,17) és a 
tizenkét tanítványnál (Mk 6,12). 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Az Úr Jézus rámutatott, hogy a megtérés az evangélium üzeneté-
nek lényeges része (Lk 24,47). 

	Fontos szerepet játszott Péter evangélizáló szolgálataiban 
(ApCsel 2,38; 3,19) és Pál szolgálatában (ApCsel 14,15; 20,21; 
26,18.20). 

	Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen (2Pt 3,9). 
	Lényeges szerepet játszik az ember üdvösségében (Lk 13,3). 
	A keresztyénség egyik alapigazsága és alaptanítása (Zsid 6,1).

Mit jelent ez nekem?
	Az evangélium üzenetének lényeges része, ezért nem hagyható ki 

belőle. Üdvösséget csak hitből kapunk, de az üdvözítő hit soha-
sem jár egyedül, hanem mindig magában foglalja a bűnbánatot is. 
Éppen ezért meg kell magyaráznunk a még meg nem tért gyer-
mekeknek, hogy Isten változást vár az életükben, amikor befo-
gadják Krisztust, és elfordulnak a bűntől. Akarniuk kell változni, 
és készen is kell állniuk arra, hogy változzanak. Ha nem tanítjuk 
így a megtérést, vagyis nem beszélünk a bűnbánat fontosságá-
ról, könnyű, felszínes keresztyénséget hirdetünk, ami nagy kárt 
okozhat későbbi életükben.

	A bűnbánatnak végig kell kísérnie a keresztyén életet. Amikor a 
hívő ember látja a bűnt az életében, bűnbánatot tart, megvallja 
bűnét Istennek, és ott ég a vágy a szívében, hogy a bűntől elfor-
duljon (2Kor 7,9; Jel 2,5.16; 3,3.19).

A hit 
Jelentése
A megtérésnek két oldala van:
	a bűnös ember bűnbánattal elfordul a bűntől, és 
	hittel odafordul Krisztushoz.
Mindkettő egy időben megy végbe. A bűnbánat és a hit olyan, mint 

egy érem két oldala. Elválaszthatatlanok; bár különböznek egymástól, 
egyik sem létezhet a másik nélkül.
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A hit az a „cselekedet”, amellyel a megtérő többé nem önmagában 
bízik, nem a maga érdemeiért akarja megkapni az üdvösséget, hanem 
Jézus Krisztusnak szolgáltatja ki magát, és elfogadja, hogy az üdvösséget 
ajándékba kapja egyedül Jézus érte is elvégzett keresztáldozatáért. 

A hitet három szempontból nézhetjük:
	értelmi síkon szükséges valamilyen alapismeret és annak megér-

tése (Róm 10,14–17); 
	érzelmi síkon szükséges a bűnfelismerés vagy bűnbánat és a hit 

(Róm 10,9–10); 
	akarati síkon szükséges a bizalom és az elkötelezettség 

(Róm 10,11–13).
Mindhárom a üdvözítő hit elengedhetetlen feltétele, eleme. Nem 

elég, ha a bűnös csak tudja és megértette, mit tett az Úr Jézus érte. Nem 
elég, ha ez az ismeret megindítja a szívét és az érzelmeit ( Jak 2,19). Nem 
elég csak elhinni valamit. Ahhoz, hogy a bűnös üdvösséget kapjon, az 
ismeretei és az érzései alapján valóságosan, tudatosan és hittel be kell 
fogadnia Jézus Krisztust. Ez a bizalom „a hit megkoronázása”. Nélküle 
nem lehetséges a megtérés ( Jn 1,12; ApCsel 11,21).

Ezért minden bűnös megtéréséhez szükséges az értelem meggyőző-
dése, a szív megnyílása és az akarat átadása.

Igazi hit csak akkor lehetséges, ha Isten munkálkodik a megtérő szí-
vében, és ha az Úr adja a bűnösnek a hit vágyát és képességét (Ef 2,8–9).

Hol tanít erről a Biblia?
	Jézus Krisztus mindig hitet várt azoktól, akik kapcsolatba kerül-

tek vele (Mt 8,5–10; 15,21–28; Mk 2,1–5; 10,46–52). 
	Lényeges része az Úr Jézustól kapott missziói parancsnak 

(Mk 16,15–16). 
	Az apostolok azt hirdették, hogy a bűnös ember felelőssége a 

hit, mert csak akkor kap üdvösséget: Péter (ApCsel 10,43), Pál 
(ApCsel 13,39; 16,31; 20,21) és az őskeresztyén egyház evangé-
listái (ApCsel 8,6.12.37; 11,21). 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Fontos az üdvösséghez ( Jn 3,36), mert az Istennel való helyes 
kapcsolat alapja (Róm 1,17), és az egészséges keresztyén életnek 
alapeleme (Zsid 6,1; 11,6). 

	Következménye a bűnbocsánat (ApCsel 10,43), a megigazítás 
(Róm 5,1), az eljövendő ítélet alóli felmentés (Róm 8,1.33–34), 
a békesség Istennel (Róm 5,1), az elkövetkezendő megdicsőü-
lés felőli bizonyosság (Tit 3,7), az örök élet ( Jn 20,31), és az, 
hogy a hívő isteni természet részese lesz (2Pt 1,4–5), Krisztus 
az életébe költözik (Ef 3,17), valamint Isten őt is a fiává fogadja 
( Jn 1,12). 

	A keresztyén élet növekedésének, ill. a gyümölcstermő keresz-
tyén életnek az alapja (2Pt 1,5–7). 

	A megszentelődés (ApCsel 26,18), a győzelmes élet (1Jn 5,4−5), 
az örömteli megelégedés (1Pt 1,7–9), a gyümölcstermés 
( Jn 7,38–39), az imádság (Mt 21,22) és az erő (Mk 9,23) felté-
tele.

Sok más vers hangsúlyozza még a hit fontosságát (pl. Jn 5,24; 
Róm 1,16; 2Kor 5,7; Gal 3,26).

Mit jelent ez nekem?
	Biztosan kell tudnom, hogy befogadtam a Megváltó Úr Jézus 

Krisztust. 
	Amikor még meg nem tért gyermekeknek hirdetem az evangé-

liumot, tanításomban mindig beszélnem kell a hitről is, annak 
jelentéséről (l. 133. o.) és következményeiről, továbbá világosan 
fel kell szólítanom a gyermekeket, hogy bűnbánattal és hittel fo-
gadják be Krisztust. 

	Tudnom kell, hogy én mint keresztyén napról napra hitből élek-e. 
A Krisztusban való hit nemcsak a keresztyén élethez vezető első 
lépés, hanem a keresztyén élet motorja, akárcsak a bűnbánat. 

	A folyamatos hit (és bűnbánat) elvét tanítanom kell a hívő gyer-
mekeknek.
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A megigazítás 
Jelentése
A megigazítás az a jogi cselekmény, amely által Isten kijelenti, hogy 

a Krisztust befogadó bűnös mentes a vétektől, megmenekül a büntetés-
től, és új igazságában áll Őelőtte. A megigazítás válasz Jób kérdésére: 
„Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?” ( Jób 9,2). 

A megigazítás két következménnyel jár a bűnös ember életében, aki 
befogadja az Úr Jézus Krisztust. 
	Isten megbocsátja minden bűnét: a múltban és a jelenben el-

követett bűneit, illetve azokat is, amelyeket a jövőben követ el 
(ApCsel 13,38–39; Róm 5,1). Tehát nem kerül a kárhozat-
ra (Róm 8,1.33–34), és soha többé nem szakad el az Úr Jézus 
Krisztustól (Róm 8,35–39). 

	Isten Krisztusban olyan tisztának és igaznak látja, mint Krisz-
tust (2Kor 5,21; Fil 3,9). Jézus Krisztus igazságát tulajdonítja a 
bűnösnek (Róm 4,5.11.23–25; 1Kor 1,30), és Isten szemében 
ezért tökéletesen igaz (Róm 3,22–26).

Ha a megigazításról beszélünk, több fontos igazságot kell megérte-
nünk.
	Megváltoztatja a bűnös ember helyzetét, de nem változtat sem a 

jellemén, sem a (bűnös) állapotán. 
	Egy pillanat alatt megy végbe. Nem folyamat. 
	A megigazításban sem növekedés, sem fejlődés nincs. 
	Isten senkit nem igazít meg jobban, mint a másik embert. 
	Az igazi megigazítás nem veszíthető el. 
	A megigazítást egyedül kegyelemből, Jézus érdeméért, és csak a 

Jézusba vetett hit által kapjuk.
Kálvin János a hit általi megigazítást minden tan sarkpontjának 

nevezte.
Luther Márton ennek a tannak a megértését (vagy meg nem értését) 

az élő (vagy haldokló) egyház jelének tekintette.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Hol tanít erről a Biblia?
	Forrása Isten (Róm 8,33) és Isten kegyelme (Róm 3,24). 
	Ára Krisztus vére (Róm 5,9). 
	Csatornája a hit (Róm 5,1; 3,26.28; Gal 2,16). 
	Bizonyítéka Krisztus feltámadása (Róm 4,25). 
	Jelei a jócselekedetek ( Jak 2,24). 
	Következménye a békesség (Róm 5,1), a közelgő megdicsőülés 

bizonyossága (Róm 8,30), az a kiváltság, hogy Isten örökösei va-
gyunk, és az örök élet bizonyossága (Tit 3,7).

Mit jelent ez nekem?
	Isten, a Bíró megtérésem pillanatában minden bűnömet megbo-

csátotta (az eddig és a most elkövetett bűneimet meg azokat is, 
amelyeket a jövőben fogok elkövetni) – az örökkévalóság szem-
pontjából. Bár keresztyén vagyok, még mindig vétkezem, és a bűn 
mindig elveszi az örömömet, megrontja az Istennel való közös-
ségemet. Újra meg újra bűnbánattal meg kell vallanom bűneimet 
mennyei Atyámnak (nem Bírámnak!), mert csak így áll helyre 
örömöm és a vele való közösségem. Ennek azonban semmi köze 
megigazításomhoz, vagyis ahhoz a jogi aktushoz, amikor Isten 
véglegesen, teljesen és örökre bűnbocsánatot adott minden bű-
nömre Jézusért. Mivel Ő hű, hihetek mindig abban, hogy Ő tart-
ja magát ehhez a döntéséhez. 

	A megigazítás rendkívül fontos, lényeges és alapvető igazság. 
Gyakran kell tanítanom a gyermekeknek, mind a hívőknek, 
mind a hitetleneknek.

	Egyszer, amikor a háromhónapos Vezetőképző Tanfolyamon 
tanítottam, volt egy hallgatóm, aki olyan országból jött, ahol 
evangelikál egyház van. Ő mondta egyszer: „A mi gyülekeze-
teinkben a legnagyobb gond az, hogy nagyon sok keresztyén 
lelkész és gyülekezeti tag tulajdonképpen nem érti a hitből való 
megigazítás igazságait.”
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Az újonnan születés 
Jelentése
Az újonnan születést inkább újonnan szülésnek kellene nevezni, 

mert tulajdonképpen Isten cselekedetéről van szó, melynek során a (lel-
kileg) halott bűnösöket (lelkileg) életre kelti és új (lelki) természettel 
ajándékozza meg.
	A lelkileg halott bűnös új életet kap (Ef 2,1.5; Jn 3,16). 
	Az Istennel szembehelyezkedett bűnös új ember lesz, akinek új 

természete van (2Kor 5,17).
Az újonnan születésről több mindent kell tudnunk.
	Egy pillanat alatt megy végbe (mint a testi szülés, születés). Álta-

lában azonban egy folyamat vezet el hozzá. A hitetlen embernek 
növekszik az érdeklődése Isten dolgai iránt, és növekszik a bűn-
látása is. Miután Isten újonnan szüli, szintén elindul egy folya-
mat: a megszentelődés. Az újonnan szülés, születés azonban 
fordulópont, nem folyamat.

	Sokan tudják, mikor születtek újonnan; de sokan vannak azok 
is, akik nem tudják, vagy nem biztosak az időpontban. Az, hogy 
mikor történt, nem annyira fontos. Azt kell mindenkinek tudnia, 
hogy megtörtént-e.

	Az újonnan születésben nincsenek fokozatok és nincs növeke-
dés. Az azt követő megszentelődés folyamatában már vannak 
fokozatok és van növekedés, de az újonnan szülés, születés egy 
pillanat műve. 

	Isten az egyik embert nem szüli jobban újjá, mint a másikat, te-
hát valaki nem születhet jobban újonnan, mint a másik. 

	Az igazi újonnan születés (szemben a hit puszta megvallásával) 
nem fordítható vissza, nem vonható vissza, nem lehet azt elve-
szíteni, de meg kell mutatkoznia, meg kell látszódnia a megvál-
tozott életben. Ha nincs változás, nem volt újonnan születés.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	A megigazítás és az újonnan születés ugyanakkor megy végbe, 
amikor a bűnös ember hittel befogadja a Megváltó Úr Jézus 
Krisztust. A megigazítás nem a természetét, hanem a helyzetét 
változtatja meg. Az újonnan születés nem befolyásolja a helyze-
tét, hanem a természetébe hoz változást: isteni természet része-
sévé teszi. Mindkettő Isten csodálatos szabadításának szükséges 
következménye, és egyik sem lehetséges a másik nélkül. Aki azt 
mondja, hogy Isten megigazította, ám ez az életébe semmilyen 
változást nem hoz, valótlant állít ( Jak 2,17.18.20.24.26).

Hol tanít erről a Biblia?
Valósága
Az Úr Jézus a János 3,1–9-ben hatszor használja a „született” szót. 

Igazi eseményről, megtapasztalásról beszél, hiszen az újonnan születés 
ugyanolyan valóság, mint a testi születés.

Péter az olvasóit „újonnan született csecsemőknek” nevezi (1Pt 2,2), 
és arra biztatja őket, hogy vágyakozzanak az Ige „hamisítatlan lelki teje” 
után.

Jelentése
Nem megjavulás. Nem „új lap”. Nem a régi természet javítgatása és 

újjá tétele. Valóságos, új születés, amely az embert új természettel aján-
dékozza meg ( Jak 1,18; 2Pt 1,4; Jn 3,3–7).

Szükségessége
	Mindenki előtt ez az egyetlen út Isten országába. Ez vonatko-

zik az olyan vallásos emberekre is, mint amilyen Nikodémus volt 
( Jn 3,3–5).

	Ez az egyetlen út a lelki élethez. Az ember lelkileg halott, és élet-
re van szüksége (Ef 2,1).

	Ez az egyetlen módja annak, hogy új természetet kaphassunk, és 
életünk megváltozhasson (Róm 3,10–18).
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	Ez az egyetlen módja annak, hogy az ember, aki gyűlöli Istent, 
Isten barátja lehessen, és szívének, életének iránya megváltozhas-
son (Róm 5,10; 8,3–8).

Oka
	A Szentlélek Isten szuverén cselekedete ( Jn 3,8; Tit 3,5; Jak 1,18), 

aki megvilágosít, felismerteti velünk bűneinket, majd újonnan 
szül bennünket.

	Az újonnan születés titok (olyan, mint a szél), és nehéz megérte-
ni ( Jn 3,8).

	A Szentlélek Isten Igéjét használja fel az újonnan szüléshez 
( Jak 1,18; 1Pt 1,23).

	A János 3,5-ben a víz szó szerintem Isten Igéjére utal. Ennek 
magyarázatát az Efezus 5,26-ban találjuk.

	Az ember felelős azért, hogy befogadja, elhiggye az Igét, befo-
gadja az Úr Jézus Krisztust ( Jn 1,12−13).

Következményei
	Belépés Isten országába ( Jn 3,5).
	Új, örök, lelki élet ( Jn 3,14−16; Ef 2,1.5).
	Új természet (2Kor 5,17; 1Jn 2,29), bár az újonnan született 

hívő ember messze van a tökéletességtől, mert a bűn még mindig 
jelen van az életében (1Jn 1,8–10). 

	Belépés Isten családjába ( Jn 1,12). 
	Győzelem a világ és a bűn fölött (1Jn 5,4). 
	Jócselekedetek (Ef 2,10).

Mit jelent ez nekem?
	Örülök, hogy Isten munkálkodott bennem és újonnan szült. 

Nem vagyok olyan, amilyennek lennem kellene, vagy amilyen 
lenni szeretnék, de hálát adok Istennek, hogy nem vagyok olyan, 
mint régen.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Ezt a nagy igazságot meg kell tanítanom a gyermekeknek, mert 
tudniuk kell, hogy amikor befogadják Krisztust, megváltoznak. 
Az Úr képessé teszi őket arra, hogy Istennek tetsző életet élje-
nek. Ezért nemcsak azt kell megkérdeznem a gyermekektől, hogy 
akarnak-e bűnbocsánatot és örök életet, hanem azt is, hogy meg 
akarnak-e változni, és akarnak-e Istennek tetsző életet élni. Az 
a gyermek, aki valóban meg akar térni, mindkét kérdésre igenlő 
választ fog adni. 

	Azt is meg kell magyaráznom a magukat megtért, hívőknek valló 
gyermekeknek, hogy ha semmilyen változást sem lehet látni az 
életükben, meg kell kérdőjelezni megtérésüket. 

Az örökbefogadás 
Jelentése
Az örökbefogadás egy gyermek (végleges) elhelyezését jelenti. Az 

örökbefogadás Istennek az a törvényes és jogi cselekedete, amellyel a hit-
re jutott bűnöst nemcsak a családjába fogadja, hanem fiúi kiváltságokat 
ad neki, és örökösének jelenti ki. Ugyanakkor megy végbe, mint az újon-
nan szül(et)és, és szorosan kapcsolódik hozzá.

Egy ismert teológus az örökbefogadást az üdvösség legnagyobb ál-
dásának nevezi.

Hol tanít erről a Biblia? 
A Szentírás az örökbefogadást három szempontból tanítja. 
	Isten az örökbefogadást öröktől fogva eltervezte (Ef 1,4–5), ami-

kor kiválasztotta azokat, akik gyermekei, valamint örökösei lesz-
nek.

	Az örökbefogadás akkor megy végbe, amikor a bűnös hitre jut a 
Megváltó Úr Jézus Krisztusban (Róm 8,15; Gal 4,5).

	Az örökbefogadás akkor lesz nyilvánvaló, amikor Jézus Krisztus 
visszajön, és üdvösségünk teljes lesz (Róm 8,23). 
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Mit jelent ez nekem? 
	Mivel Isten az Atyám, és én az Ő örököse vagyok, 
	mehetek hozzá (Mt 7,7–11);
	beszélhetek vele (Mt 6,9);
	hallgathatok rá (Ef 1,17–18);
	bízhatok benne (Mt 6,26.32). 

	Mivel Isten az Atyám, 
	meghallgat (1Jn 5,14−15); 
	gondoskodik rólam (Lk 12,27–32); 
	ha szükséges, megtisztít (Zsid 12,5–11); 
	betölti minden szükségemet (Mt 6,8). 

	Mivel Isten az Atyám, 
	viselhetem családjának nevét (1Jn 3,1); 
	hasonlítok a családra (Mt 5,44–48; Róm 8,29); 
	sok testvérem van (1Jn 1,3; 3,14); 
	a család szeretetét élvezhetem ( Jn 17,24–26). 

Ezt a nagyszerű igazságot taníthatjuk a gyermekeknek. Ne hagyjuk ki!

A Lélekkeresztség 
Jelentése
A Szentlélek keresztsége vagy a Szentlélekkel való keresztség Isten-

nek az a cselekedete, amellyel a bűnöst, megtérése pillanatában a Krisz-
tus testébe belehelyezi, betagolja. A gyermeket (vagy a felnőttet), aki 
befogadja Krisztust, Jézus Krisztus a Szentlélekkel abban a pillanatban 
belekereszteli testébe, a Gyülekezetbe.

A fenti tanhoz több fontos tény kapcsolódik, amelyeket világosan 
kell látnunk. 
	Vannak keresztyének, akik egészen más nézetet vallanak a Szent-

lélek keresztségéről, mint amilyet a fentiekben megfogalmaztam. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Felfogásuk szerint ez egy meghatározott élmény, amelynek a 
megtérés után kell bekövetkeznie a keresztyén életében, és ha-
talmas következményekkel jár. Tulajdonképpen egy második lé-
pés, amelyet minden hívőnek meg kell tennie, egy második áldás, 
amelyet minden hívőnek át kell élnie. Ez a tanítás az Apostolok 
cselekedeteiben leírt több történelmi eseményen alapszik. Ezek 
az események az őskeresztyén egyház történetében, adott idő-
pontokban mentek végbe, és adott célt szolgáltak. Sehol sincs 
azonban utalás arra, hogy meg kell ismétlődniük. Történelmi 
események voltak, melyeket nem lehet bibliai tantételként taní-
tani. Ezt a „második lépést” sem az evangéliumok, sem az apos-
toli levelek nem tanítják bibliai tantételként. Ezért nem fogadom 
el ezt a tanítást. 

	Egy bibliai tantétel tanulmányozásánál fontos, hogy tanulmá-
nyunkat az Újszövetség bibliai tantételeiről szóló tanítására 
alapozzuk, és ne csupán azokra a történelmi eseményekre, ame-
lyek az Apostolok cselekedeteiben lezajlottak. Az Egyház bibliai 
tantételeit a 21 apostoli levél, az evangéliumokban az Úr Jézus 
tanítása, valamint az Apostolok cselekedeteiben az apostolok 
tanítása tartalmazza. Az öt történelmi könyv történelmi ese-
ményei önmagukban nem alkotnak bibliai tantételekről szóló 
tanítást. Történelmi esemény volt például, amikor Péter a vízen 
járt, vagy amikor az őskeresztyén egyházban a közösség mindent 
megosztott egymással, de ezek önmagukban nem alkotnak olyan 
bibliai, tantételszerű mintákat, amelyeket napjainkban gyakorol-
nunk kellene.

	Egyetlen apostoli levélben sem találunk olyan, hívőknek szóló 
parancsot, hogy keresztelkedjenek meg a Szentlélekkel. Számos 
apostoli levél olyan gyülekezeteknek íródott, amelyekben ko-
moly problémákkal küszködtek. Mégsem tanították nekik, hogy 
keresztelkedjenek meg Szentlélekkel. Inkább arra emlékeztet-
ték azokat a hívőket, hogy Krisztus már megkeresztelte őket a 
Szentlélekkel (1Kor 12,13).



144

	A Szentlélek keresztsége nem tapasztalati, hanem helyzeti igaz-
ság. Vannak, akik összekeverik a bibliai szóhasználatot. Akkor 
utalnak a Szentlélek keresztségére, amikor tulajdonképpen a 
Szentlélekkel való beteljesedésről beszélnek. A Szentlélekkel 
való beteljesedést megélhetjük, mert ez a hívőknek szóló parancs 
(Ef 5,18). Folyamatos, ismétlődő tapasztalatnak kell lennie, 
amelyből a keresztyén erőt kap. 

	A Biblia tulajdonképpen kétféleképpen beszél róla. 
	Egyedüli alkalom, egyszeri belekereszteltetés Krisztus testé-

be. Krisztus végzi a Szentlélek által a megtérés pillanatában. 
Ez egy helyzeti valóság. 

	Többszöri, ismétlődő alkalom, beteljesedés a Szentlélekkel, 
aki segít naponta Istenért élnünk. Ez egy tapasztalati valóság.

Hol tanít erről a Biblia?
	Próféciaként említi a Lukács 3,16 (vö. Mt 3,11; Mk 1,8; Jn 1,33; 

ApCsel 1,5). Ezek a versek világosan mutatják, hogy Jézus Krisz-
tus Szentlélekkel keresztel, ami akkor még a jövőt jelentette. Lát-
nunk kell, hogy a tűzzel való keresztelés, amelyre az Úr Jézus 
szintén utal a Máté 3,11-ben és a Lukács 3,16-ban, az ítélet ke-
resztsége, vagyis más keresztség, mint a Szentlélekkel való meg-
keresztelés. Ezt a szövegkörnyezet világossá teszi (Mt 3,7–12; 
Lk 3,7–17).

	Az Apostolok cselekedetei 11,15–16 történelmi tényként em-
líti a Kornéliusz házában történteket, és visszautal az Aposto-
lok cselekedetei 2,1–4-re (a zsidó Pünkösdre). Mindkét tör-
ténelmi esemény a fent említett próféciák beteljesedése volt. 
A Szentlélek mindkét alkalommal a hívő zsidókat és a hívő po-
gányokat a Krisztus testébe keresztelte bele. 

	Az 1Korinthus 12,13 tantételként tanítja. A 21 tanítói könyv 
közül ez az egyetlen, amelyik világosan és határozottan utal erre 
a tanításra, és egyben meg is magyarázza azt.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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„Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, 
akár zsidók, akár görögök [pogányok], akár rabszolgák, akár szabadok, és 
mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” Ebből a versből négy dolgot 
tudunk meg:
	Ez a vers határozottan a Szentlélekkel való vagy a Szentlélekbe 

történő keresztelésről szól.
	Egy korábbi eseményként említi. Megállapítja, nem parancsolja. 

Ezek a korinthusi keresztyének minden újszövetségi keresztyén 
között a legtestiesebbek és a legvilágiasabbak voltak abban az 
időben, amikor Pál írt nekik. Mégis már korábban részesültek a 
Szentlélek keresztségében.

	Világosan láthatjuk, hogy minden hívőre vonatkozik. Semmi jel 
sem mutat arra, hogy a hívőknek két csoportja lett volna – azok, 
akik részesültek a Szentlélek keresztségében, és azok, akik még 
nem részesültek.
Ha minden hívő részesült a Szentlélek keresztségében, akkor an-
nak megtérésükkor kellett végbemennie. A megtéréskor minden 
hívő részesül az első Pünkösd nagy áldásában.

	A Szentlélek keresztségének az a következménye, hogy az Úr 
belehelyez Krisztus testébe, így a hívő része lesz annak. Az Új-
szövetségben többször olvassuk, hogy mi, hívők Krisztusban va-
gyunk (pl. Ef 1,1−13). Nem vagyunk többé „Ádámban”, hanem 
„Krisztusban”. Nagy és csodálatos bibliai igazság ez, és a Szentlé-
lek keresztségének a következménye.

Mit jelent ez nekem?
	Dicsérem Istent ezért a nagy igazságért. Jézus Krisztus a Szent-

lélekkel belekeresztelt az Ő testébe, az Egyházba! 
	Tanítanom kell a hívő gyermekeknek, hogy egyre jobban csodál-

hassák Istent megváltó munkájáért, valamint saját helyzetükért 
Krisztusban. 

	Szeretném, ha a hitetlen gyermekek tudnák, hogy Jézus Krisztus 
őket is megkereszteli a Szentlélekkel, ha befogadják Őt Megvál-
tójukként.
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A Szentlélek ajándéka és bennünk lakozása 
Jelentése
Az újonnan születés pillanatában a Szentlélek hit által beköltözik a 

hívő életébe. Ezért minden hívő egyben megkapja a Szentlélek ajándé-
kát.

Megigazításommal új helyzetbe kerülök. Ez oldja meg a bűn kérdé-
sét az életemben. 

Az újonnan születéssel új ember leszek. Ez a jellemem kérdését old-
ja meg.

Örökbefogadásommal új Atyát és új családot kapok. Ez oldja meg 
magányosságom problémáját.

A Szentlélek keresztségével az Úr Jézus egy új testbe, a Krisztus-
testbe helyez bele. Ezért többé nem vagyok távol az Úrtól.

A Szentlélek ajándékával új erőt is kapok. Ez a gyengeségemben se-
gít. 

Vannak keresztyének, akik más felfogást vallanak és tanítanak, 
amely eltér a fentiekben ismertetett nézettől. Felfogásuk szerint a meg-
térő megtéréskor kapja Jézus Krisztust és az örök élet ajándékát; keresz-
tyén lesz, de gyakran csak „testi” keresztyén. A „lelki” keresztyénséghez 
egy „második lépés” vagy tapasztalat szükséges. Ez a „második élmény” a 
Szentlélek ajándéka.
	Nem hiszem, hogy ez bibliai tanítás lenne. Ez is szinte kizárólag 

több történelmi eseményen alapszik, amelyek az Apostolok cse-
lekedeteiben találhatók, és amelyek könnyen megmagyarázhatók 
tisztán történelmi szempontból. Nem követendő példák és nem 
is olyan áldások, amelyeket nekünk is át kellene élnünk. 

	Az egyik jól ismert történelmi esemény például az Apostolok cse-
lekedetei 8. fejezetében fordul elő. Samáriában a hívők hirdették 
az evangéliumot, és először fogadták be azt olyan emberek, akik 
nem voltak zsidók (6. és 12. vers). Ez eddig még sohasem történt 
meg. Forradalmian új volt. Ezért Isten mindaddig visszatartotta 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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a Szentlélek ajándékát (16. vers), amíg Péter és János oda nem 
ment, és meg nem erősítette (különösen a jeruzsálemi zsidók-
nak), hogy azok a samáriabeliek valóban megtértek. Ekkor az 
apostolok rájuk tették a kezüket, és ők megkapták a Szentlélek 
ajándékát. Ez egyedülálló történelmi állomás volt az Egyház ter-
jedésében, és semmiképpen sem szabad bibliai tantételnek vagy 
olyan lépésnek tekinteni, amelyet a keresztyének eljövendő nem-
zedékeinek is meg kell tenniük.

	Újra világosan kell látnunk, hogy azoknak a tantételeknek, ame-
lyekben hiszünk, és amelyek alapul szolgálnak cselekedeteink-
hez, elsődlegesen az Újszövetség tanítói könyveinek tanításain 
kell nyugodniuk. Nem épülhetnek kizárólag történelmi esemé-
nyekre, legyenek azok bármilyen fontosak és lényegesek a törté-
nelem és az egyháztörténet szempontjából. 

	Az apostoli levelekben sehol sem találunk olyan, hívőknek szó-
ló parancsot, hogy vegyenek Szentlelket, annak ellenére, hogy a 
levelek címzettjei között sokan küszködtek lelki problémákkal. 
Éppen az ellenkezője történt. Az apostoli levelekben sok vers 
(l. lent) mondja ki világosan, hogy minden hívő megkapta már a 
Szentlelket.

	Jézus Krisztus halála, feltámadása és megdicsőülése után nincs 
olyan imádság, amelyben a hívő ember azt kérné Istentől, hogy 
ajándékozza meg a Szentlélekkel.

	Amikor (megtérésünkkor) megkapjuk a Szentlélek ajándékát, va-
lóban befogadjuk a Szentlelket, és nemcsak félig. Nem részletek-
ben költözik belénk. A Szentlélekkel való beteljesedés (l. 180. o.) 
nem azt jelenti, hogy többet kapunk belőle, hanem Ő kap többet 
belőlünk.

	Világosan kell látnunk a különbséget a Szentlélek ajándékának 
befogadása (megtérésünkkor vesz lakozást bennünk) és a Szent-
lélek ajándékai között (különböző képességekkel ajándékoz meg, 
amelyekkel Jézus Krisztus Gyülekezetét szolgálhatjuk).
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Hol tanít erről a Biblia?
	Az apostoli levelekben sok olyan verset találhatunk, amelyek azt 

tanítják, hogy minden hívő ember megkapta (múlt idő) a Szent-
lélek ajándéká (pl. Róm 5,5; 8,11; 1Kor 2,12; 6,19; Gal 3,2; 4,6; 
1Jn 2,27; 3,24; 4,13).

	Ennek a tanításnak érdekes példája látható az 1Korinthus 6,19-
ben. Pál egy olyan gyülekezetnek írt, amelyik rengeteg problémá-
val küszködött. Mégsem intette őket arra, és nem is parancsolta 
meg nekik, hogy második élményként vegyenek Szentlelket. He-
lyette azt mondta nekik, hogy „a ti testetek a Szentlélek temploma”. 
Majd ezt a bibliai tanítást arra használta fel, hogy bebizonyítsa, 
milyen fontos testük szentsége.

	Az Úr Jézus a János 7,39-ben azt tanította, hogy azok, akik hisz-
nek benne, megkapják a Szentlelket.

	Péter Pünkösd napján hirdette ezt az igazságot. A Szentlélek 
ajándékát ígérte a hitetleneknek, ha megtérnek és hisznek az Úr 
Jézus Krisztusban (ApCsel 2,38).

	Pál azt tanította, hogy ha valakiben nem lakik a Szentlélek, az 
nem keresztyén (Róm 8,9).

Mit jelent ez nekem?
	A Szentlélek bennem lakik, vagy más szavakkal Jézus Krisztus 

él bennem a Szentlélek által. Biztasson ez az igazság arra, hogy 
testemet tisztán őrizzem meg, mert az az Úr temploma.

	Milyen csodálatos az üdvösség! Isten mindenre gondolt, amikor 
megszabadított. Amióta befogadtam Krisztust, a Megváltót, az-
óta valaki lakik bennem hit által, aki tud és hajlandó is segíteni 
keresztyén életemben.

	Nagyon fontos, hogy újra meg újra tanítsuk ezt az igazságot a 
gyermekeknek!

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

A Szentlélek pecsétje
Jelentése
	A Szentlélek pecsétje Istennek az a cselekedete, amellyel a meg-

térés pillanatában a hívőre helyezi jelét vagy pecsétjét. Ez a pecsét 
vagy jel maga a Szentlélek, és az emberi szemnek láthatatlan. 

	A pecsét három valóságot jelképez. Üdvösségünk szempontjából 
három jelentése és alkalmazása van. 
	A pecsétet manapság gyakran használják egy ügylet lezárá-

sára (pl. az adásvételi szerződésen látható pecsét). Üdvössé-
günk ügye lezárult, és sohasem kezdődik újra. 

	A pecsétet gyakran használják tulajdonjog jelölésére (pl. ré-
gen a király a gyűrűjét használta ebből a célból, vagy a gazda a 
saját bélyegét sütötte rá a marháira). Így a Szentlélek is Isten 
tulajdonjogának a jele rajtunk.

	A pecsétet gyakran használják biztonsági okokból (pl. lepe-
csételik a hivatalos borítékokat, vagy a Bibliában lepecsételték 
az Úr Jézus Krisztus sírját). Ezért lehetünk mi, keresztyének 
tökéletes biztonságban.

Hol tanít erről a Biblia?
	Az Újszövetség négyszer utal erre a bibliai tantételre.
	2Korinthus 1,22: a Szentlélek pecsétje itt a Szentlélek zá-

logához kapcsolódik. A Szentlélek üdvösségünk záloga vagy 
előlege is, ami egykor teljes és tökéletes lesz. Ez a zálog sze-
repel a 2Korinthus 5,5-ben és az Efezus 1,14-ben is. Mind-
ezek az utalások a Szentlélek zálogára, akárcsak a Szentlélek 
pecsétjére, múlt időben szerepelnek. Megtérésekor minden 
hívő megkapta mindkettőt.

	Efezus 1,13: „miután…hívőkké lettetek (hitre jutásotok pilla-
natában)…, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel.” Az 
elpecsételés a megtéréskor történt. Ez az esemény lezárult és 
teljes.
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	2Timóteus 2,19: „… a pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit”. 
Ez a tulajdonjog.

	Efezus 4,30: elpecsételt a „megváltás napjára”. Ez a bizton-
ság vagy biztosíték. 

	A Lélek pecsétjére mindig múlt időben utal az Ige, és az 
Efezus 1,13 az üdvözítő hit első cselekedetével kapcsolja ösz-
sze. 

	Isten akkor pecsétel el a Szentlélekkel, amikor befogadjuk a 
Megváltó Úr Jézus Krisztust.

Mit jelent ez nekem?
	Mind a négy idézett vers és a három említett jelentés azt hang-

súlyozza, hogy üdvösségem teljesen biztos. Isten rám tette a jelét 
vagy pecsétjét, és nekem teljes békességem van.

	A gyermekeknek is szükségük van a biztonságérzetre – mind e 
földi életükre, mind örök életükre nézve. Ennek az igazságnak a 
tanítása nekik is segítség, biztatás lesz, és nagy békességet hoz.

A megváltás 
Jelentése
Legtágabb értelmezésében a megváltásba beletartozik Isten egész 

munkája Krisztusban, amellyel az embert megszabadítja a bűn bünteté-
sétől, hatalmától és jelenlététől.

Konkrét jelentése Jézus Krisztusnak a kereszten elvégzett művére 
vonatkozik, amellyel megvásárolt a bűn rabszolgavásárán, megszabadí-
tott rabságunkból és szabadságot adott nekünk.

A megvált szó azt jelenti, hogy a váltságdíj kifizetésével felold, elen-
ged, szabaddá tesz. A rabszolgapiacot kell magunk előtt látnunk, ahol mi 
vagyunk a rabszolgák, a bűn rabszolgái. Jézus Krisztus kifizette – vére 
kiontásával a kereszten – a teljes vételárat, amellyel megvásárolhatott a 
piacon és MEGSZABADÍTHATOTT.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Hol tanít erről a Biblia?
	Az Ószövetség előre látta a megváltást:
	az elsőszülött megváltásában (2Móz 13,11–16; 

4Móz 18,15–16).
	a rokon megváltói kötelességeiben (3Móz 25,47–55, vala-

mint Boáz és Ruth történetében, a Ruth könyvében). 
	A megváltás művét Jézus Krisztus végezte el a kereszten 

(Mt 20,28; ApCsel 20,28; Róm 3,24; 1Kor 1,30; Gal 3,13; 
4,4–5; Ef 1,7; Tit 2,14; Zsid 9,12; 1Pt 1,18−19). 

	A megváltás akkor lesz valóság a bűnös számára, amikor befo-
gadja a Megváltó Úr Jézus Krisztust (Róm 6,22; 1Kor 6,19−20; 
7,22–23; Tit 2,14).

	A megváltás akkor lesz teljes, amikor Jézus Krisztus visszajön 
(Lk 21,28; Róm 8,19–23; Ef 1,14; 4,30; Fil 3,20–21). 

	A mennyben a szentek a megváltásról énekelnek ( Jel 5,9; 
14,3–4).

Mit jelent ez nekem?
	Szabad vagyok (Róm 6,18.22; Gal 5,1). Nem kell többet a 

bűn uralma alatt élnem. A bűn igája és a rabszolgaság véget ért. 
A háborút az Úr megnyerte, bár még sokat kell harcolni a bűnnel 
és „a harcvonal mögött” még sok összecsapásra kerül sor.

	Ez a szabadság azonban nem jár szabadossággal vagy törvény-
szegéssel. Szeretem új Mesteremet, és Őt szolgálom (1Kor  
6,19–20). Szabadok vagyunk, hogy szolgálhassuk az Urat. 
Az Ő szolgálatában tökéletes szabadság van.

	Milyen nagy igazságot taníthatunk a gyermekeknek! Nekik is 
szükségük van a szabadságra, és tudniuk kell, hogyan lehetnek 
szabadok.
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Az örök élet 
Jelentése
Az örök életnek sohasem lesz vége. Aki befogadja Jézus Krisztust, 

örökké fog élni a mennyben Jézus Krisztusnál. Teste meghal (hacsak Jé-
zus Krisztus vissza nem jön addig), de igazi lénye sohasem hal meg. Ez az 
örök élet nem a halállal kezdődik. Már most is örök életünk van, amely 
az újonnan születéssel kezdődött. Egy más minőségű életet is jelent, an-
nak a lehetőségét, hogy teljes életet tudunk élni itt és most ( Jn 10,10).

Hol tanít erről a Biblia?
Nagyon sok, örök életre utaló igét találunk, amelyek azt tanít-

ják, hogy a hívő embernek Jézus Krisztusban már most örök élete van 
( Jn 3,16; 10,28; 11,25–26; 17,2–3; Róm 6,22–23; Gal 6,8; 1Jn 5,13).

Mit jelent ez nekem?
	Az első és nyilvánvaló következmény az, hogy sohasem fogok el-

veszni, és nem is veszhetek el. Ha az üdvösségem elnyerésének 
pillanatában örök életet kapok, akkor nem kárhozhatok el. Ha 
később valamikor elveszhetnék, ez logikusan azt jelentené, hogy 
az az élet, amelyet kaptam, nem volt örök, és Isten Igéje nem 
igaz.
A János 10,28–29. versei világosan kimondják: „Én örök életet 
adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki 
őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél 
nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből”. Ennek a 
világos tanításnak a következménye az lesz, hogy békességgel és 
a bizonyosság tudatával nézünk a jövő és az örökkévalóság elé.

	Én ennek az életnek a teljességét akarom élni itt és most. Az Úr 
Jézus nemcsak azért jött, hogy életet adjon, hanem hogy telje-
sebb életet élhessünk ( Jn 10,10).

	Ugyanezt a békességet és bizonyosságot kívánom a gyermeke-
imnek is. Ezért egyszerűen, világosan és gyakran fogom tanítani 
nekik ezt a bibliai tantételt!

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Az üdvösség tanának összefoglalása
A Zsidókhoz írt levél szerzője a 2. rész 3. versében „ilyen nagy üd-

vösségről” beszél, és az üdvösség valóban „ilyen nagy”. Amikor érettebbek 
leszünk a keresztyén életben, és alaposan foglalkozunk az üdvösség taná-
val, csodálkozni fogunk, hogy Isten mennyi mindent tett az életünkben, 
abban a pillanatban, amikor először bűnbánatra jutottunk, megtértünk 
és befogadtuk Krisztust. Üdvösségünk nem volt akármilyen tett, vagy 
szerény kezdet. Isten szemében nagy cselekedet volt, és egyre nagyobb 
lesz a mi szemünkben is, ahogyan egyre jobban megértjük, mi is történt 
a valóságban megtérésünkkor. Akkor nem értettünk meg, vagy nem lát-
tunk meg minden igazságot, de egyre világosabban fogjuk látni. Közben 
dicsérjük Istent csodálatos üdvtervéért és mindazért, amit értünk és még 
sok más emberért, köztük megszámlálhatatlan gyermekért elvégzett!

Legalább nyolc különböző dolgot tett értünk vagy bennünk Isten 
abban a pillanatban, amikor elfordultunk a bűntől és befogadtuk az Úr 
Jézus Krisztust. Mindezek pontosan egy időben mentek végbe, egy pil-
lanat alatt, de mindegyik különbözik a többitől, és különböző következ-
ményekkel, végeredménnyel jár.
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Problémáim
Isten munkája 
bennem 
a megtéréskor

Eredmény Hová vezet?

Bűnöm 
Bűnös  
természetem

Megigazítás 
Újonnan 
szül(et)és

Új helyzet 
Új teremtés

Bizonyosság 
Megszente-
lődés

Magányos-
ságom

Örökbefogadás 
és egy lelki 
család

Új Atya Imádság

Elveszett 
voltom

Keresztség 
a Szentlélekkel

Új test Közösség

Ürességem
A Szentlélek 
bennem 
lakozása

Új „lakó” Beteljesedés

Bizonytalan-
ságom

A Szentlélek 
pecsétje

Új 
biztonság, 
biztosíték

Békesség

Rabszolga-
ságom

Megváltás
Új 
szabadság

Győzelem

Félelmem Örök élet Új jövő Öröm

Dicsérjük Istent ezért a csodálatos üdvösségért! Üdvterve Őt dicső-
íti, és MINDEN gondunkat, bajunkat megoldja.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Az üdvösségről szóló tantételek részletesebben 
Javaslatok és vázlatok

A bűnbánat (megtérés)
Bibliai leckék 
	Bűnbánat a megtéréskor:
	A tékozló fiú (Lk 15,11–32);
	Zákeus(Lk 19,1–10);
	Pünkösd (ApCsel 2,1–41);
	A két fiú (Mt 21,28–32). 

	Bűnbánat a keresztyén életben:
	Dávid és Betsabé (2Sám 12,1–14; Zsolt 51.);
	Péter megtagadja Krisztust, és bocsánatot kap (Mt 26,69–75; 

Lk 22,31–32; Jn 21,7–17).
Képekkel illusztrált leckék
	Melyik irányba tartasz? 
	Isten szent. 
	Bűnös vagyok, ezért rossz irányba tartok. 
	Jézus Krisztus meghalt a bűneimért. 
	Tudom, hogy vétkeztem. 
	Vádolnak a bűneim. 
	El akarok fordulni a bűneimtől.
	Bűnbánattal és hittel befogadom Jézus Krisztust, a Megváltót. (al-

kalmazás a még meg nem tért gyermekre) 
	Új irányba tart az életem. (alkalmazás a megtért gyermekre)
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A hit

Bibliai leckék
	Hit a megtéréskor:
	Nóé bárkája és az özönvíz (1Móz 6−8.; Zsid 11,7); 
	A filippi börtönőr (ApCsel 16,16–34); 
	Az etióp kincstárnok (ApCsel 8,26–40).

	Hit a keresztyén életben:
	Ábrahám és Izsák (1Móz 15−16.18.21.; Zsid 11,11–12); 
	Mózes és a Vörös-tenger (2Móz 14.; Zsid 11,29); 
	Józsué Jerikó ostrománál ( Józs 6.; Zsid 11,30).

Képekkel illusztrált leckék
	Megbízol a buszvezetőben?
	Isten hatalmas, és mindent a kezében tart.
	Isten mindig megtartja ígéretét.
	Bízhatsz benne.
	Jézus Krisztus megígérte, hogy megszabadít.
	Fogadd be Őt hittel, és megszabadít! (alkalmazás a még meg nem 

tért gyermekre)
	Isten megígérte, hogy gyermekei minden szükségét kielégíti.
	Ábrahám bízott Istenben.
	Te is bízz benne! (alkalmazás a megtért gyermekre)

Az újonnan születés 

Bibliai leckék
	Jézus Krisztus és Nikodémus ( Jn 3,1–16);
	Az új Zákeus (Lk 19,1–10);
	Az új Saul (ApCsel  7,58; 8,1–4; 9,1–20).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Képekkel illusztrált leckék
	Hány születésnapod van?
	Halottak voltunk, amikor megszülettünk.
	Jézus Krisztus azért halt meg, hogy életet adjon nekünk.
	Fogadd be Jézust hit által, és Isten újonnan szül téged. (alkalmazás 

a még meg nem tért gyermekre)
	Új élet – új természet.
	Növekedned kell. (alkalmazás a megtért gyermekre) 
	Táplálékod a Biblia. 
	Erőd a Szentlélek. 
	Célod, hogy egyre jobban hasonlíts az Úr Jézusra.

Az örökbefogadás 

Bibliai leckék
	Az Úr imádsága (Mt 6,9–13);
	A tékozló fiú (Lk 15,11–32);
	Az Atya gondoskodik gyermekeiről (Mt 6,25–34; 7,7–12).

Képekkel illusztrált leckék
	Hány édesapád van?
	Isten a te mennyei Atyád akar lenni.
	Jézus Krisztus azért halt meg, hogy Isten a te mennyei Atyád lehessen.
	Fogadd be Jézust hittel, és Isten az Atyád lesz. (alkalmazás a még 

meg nem tért gyermekre)
	Bármikor odamehetsz hozzá és beszélhetsz vele. (alkalmazás a meg-

tért gyermekre)
	Mindent rábízhatsz. 
	Gondodat viseli. 
	Visszaterel a helyes útra. 
	Megvan a helyed a családjában.
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A Szentlélek keresztsége 
Bibliai leckék
	Pünkösd (ApCsel 2,1–40);
	Kornéliusz és háza népének megtérése (ApCsel 10.)

Képekkel illusztrált leckék
	Tartozol valamilyen csoportba vagy csapatba?
	Embernek születtél, ezért az emberi fajba tartozol.
	Jézus Krisztus meghalt érted.
	Elküldte a Szentlelket.
	Fogadd be Jézus Krisztust, és testének (az Egyháznak) a tagja leszel. 

(alkalmazás a még meg nem tért gyermekre) 
	Jézus Krisztus a Fő. (alkalmazás a megtért gyermekre) 
	Feladatot ad neked.
	Minden keresztyén része Krisztus  testének, az Egyháznak. 
	Neked is egy helyi gyülekezethez kell tartoznod.

A Szentlélek ajándéka 

Bibliai leckék
	Pünkösd (ApCsel 2,1–40);
	Kornéliusz és háza népének megtérése (ApCsel 10.)

Képekkel illusztrált leckék
	Miért szereted a Karácsonyt és a születésnapodat?
	Jézus Krisztus meghalt a bűneidért.
	Fogadd be Jézust, és megkapod az örök élet ajándékát. (alkalmazás 

a még meg nem tért gyermekre)
	Fogadd be Jézust, és megkapod a Szentlélek ajándékát!
	A Szentlélek is Isten.
	A tested az otthona.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

	Vigyázz, mit teszel a testeddel! (alkalmazás a megtért gyermekre)
	Olyanná akar tenni, mint az Úr Jézus.
	A Szentlélek is ad neked ajándékokat.

Vagy
	Ki lakik benned?
	A Szentlélek Isten.
	Pünkösdkor jött el a világba.
	Térj meg, és fogadd be Krisztust bűnbánattal és hittel! (alkalmazás a 

még meg nem tért gyermekre)
	A Szentlélek benned lakik hit által.
	Segít imádkozni és Igét olvasni.
	Segít, hogy másoknak is beszélj az Úr Jézusról.
	Olyanná tesz, mint Jézus Krisztus.
	Őrizd meg tisztán a testedet, mert Ő él benned! (alkalmazás a meg-

tért gyermekre)

A Szentlélek pecsétje 

Bibliai leckék
	Az oroszlánok barlangjának lepecsételése (Dán 6,18); 
	A sír lepecsételése (Mt 27,66).

Képekkel illusztrált leckék
	Amerikában a cowboyok miért ütik rá a gazda bélyegét a tehenekre? 
	Jézus Krisztus meghalt a bűneidért.
	Fogadd be, és üdvözülsz! (alkalmazás a még meg nem tért gyermekre) 
	Isten a saját jelét, a Szentlelket teszi rád. 
	A Szentlélek is Isten. 
	Örökre Istené vagy. 
	A pecsét biztos, senki sem törheti fel. 
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	A megváltás műve befejeződött. 
	Biztonságban érezheted magad, és biztos lehetsz az üdvösséged felől. 

(alkalmazás a megtért gyermekre)

A megváltás

Bibliai leckék
	A páskabárány története (2Móz 12.); 
	Onézimusz története (Filem 1,1−25); 
	Ruth és Boáz (Ruth könyve).

Képekkel illusztrált leckék
	Szabad vagy?
	Amikor megszületünk, mindnyájan bűnösök vagyunk.
	A bűn rabszolgái vagyunk.
	Jézus Krisztus azért halt meg, hogy megszabadítson.
	Szabadságunk ára az Ő drága vére.
	Ha befogadjuk, szabadok leszünk. (alkalmazás a még meg nem tért 

gyermekre)
	Utána Őt szolgáljuk.
	Őt akarjuk dicsőíteni. (alkalmazás a megtért gyermekre)
	Egyszer teljesen szabadok leszünk.

Az örök élet

Bibliai leckék
	Az Úr Jézus és Nikodémus ( Jn 3,1–16); 
	Lázár feltámasztása ( Jn 11.); 
	A gazdag ifjú (Mt 19,16–26).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Képekkel illusztrált leckék
	Lehet örökké élni?
	Mindnyájan bűnösök vagyunk.
	A bűn következménye a halál.
	A tested egyszer meghal.
	Jézus Krisztus meghalt a bűneidért.
	Fogadd be Őt, akkor megbocsátja bűneidet és örök életet ad. (alkal-

mazás a még meg nem tért gyermekre)
	Igazi lényed sohasem hal meg.
	Tested fel fog támadni.
	Egész lényed örökké fog élni.

Az üdvösségről szóló összes bibliai tantételt lehet az órán éne-
kekkel, aranymondásokkal és missziós leckékkel is tanítani. 

A GyEK/VISZ-nél beszerezhető anyagok:
	A nagy változás (5 evangélizáló lecke)
	Szavak nélküli könyv (5 evangélizáló lecke)
	A te Megváltód (5 evangélizáló lecke)
	Amit minden gyermeknek tudnia kellene (5 lecke Istenről, a bűnről, 

Jézus Krisztus személyéről és munkájáról, valamint a Bibliáról) 
	Találkozz a Szerzővel! (5 leckés tanítás a Szentlélekről)
	Isten csodálatos műve: a megváltás (5 evangélizáló lecke)
	Az egyetlen út (5 evangélizáló lecke)
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7. fejezet
Elveszítheti-e üdvösségét a hívő gyermek?

Erre a kérdésre kétféleképpen szeretnék válaszolni. Először, beveze-
tésként összefoglalom mindazt, ami szerintem a válasz lényege. Másod-
szor megpróbálok számos olyan kérdésre válaszolni, amelyeket az össze-
foglalás felvethet. A legtöbb válasz alapja az lesz, amit már a 6. fejezetben 
megtudtunk az üdvösség tantételéről.

Összefoglalás
Ez a kérdés gyakran felvetődik, és gyakran tették fel nekem is olya-

nok, akik gyermekekkel foglalkoznak. Úgy érzem, válaszolnom kell rá, 
bár tudom, nem minden olvasóm fog egyetérteni velem. Ám mégis azt 
javasolnám, hogy lassan és figyelmesen vegyük végig a vázlatot: minden-
ben, amit írtam, nyúljunk vissza Isten Igéjéhez, és mindent az Igével ha-
sonlítsuk össze. Majd vonjuk le magunknak a következtetést.

E kérdésben általában két fő álláspontot képviselnek a keresztyének.
	Vannak, akik azt mondják és tanítják, hogy amikor a gyermek 

vallást tesz hitéről és „dönt”, hogy befogadja Krisztust, örökre 
üdvösséget kap, amelyet soha nem veszíthet el, bármi történjen 
is vele döntése után. Mindig lesz üdvössége, még ha teljesen el is 
veszíti érdeklődését a lelki dolgok iránt, és teljesen, visszavonha-
tatlanul elfordul azoktól.

	Mások azt mondják és tanítják, hogy az a gyermek, aki valóban 
és igazán befogadta Krisztust, de később tudatosan, teljesen és 
véglegesen elfordul tőle, elveszíti üdvösségét, és ezért újra meg 
kell térnie.

Azt hiszem, egyik nézet sem helyes. Én személyesen egyiket sem 
tudom elfogadni mint a Biblia tanítását.

Hitem szerint a Biblia azt tanítja, hogy aki igazán befogadta Krisz-
tust (és nemcsak azt vallotta), nem veszítheti el az üdvösségét. De ez az 
őszinte hit Krisztusban három dolgot fog jelenteni.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Új természetet kap és ezzel új vágyat is arra, hogy Istennek tet-
szően éljen.

	Visszamehet a világba, de valószínűleg nem lesz ott boldog. Új 
természete nem fog kiegyezni a világgal és annak bűneivel.

	Újra vissza fog térni Istenhez, és kitartásával bizonyítja majd, 
hogy valóban megtért.

Az örömét és a békességét elveszítheti, az Istennel való közössége 
megromolhat, de ha igazán megtért, az üdvösségét soha nem veszítheti 
el. Isten rajta fogja tartani a kezét, és egyszer visszaadja neki a szabadítás 
örömét.

Aki azt mondja magáról, hogy megtért, de élete semmi jelét nem 
mutatja a tartós változásnak, az egyszerűen nem tért meg. Ezért ami-
kor visszamegy a világba, nem veszíti el az üdvösségét, mert nem is volt 
neki. 

János írja az 1János 2,19-ben: „Közülünk indultak el, de nem voltak 
közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna 
közöttünk”.

Péter és Júdás mindketten azt vallották, hogy befogadták és követik 
az Úr Jézust. Mindketten súlyosan vétkeztek és „visszamentek a világba”. 
Péter valóban újonnan született, ezért boldogtalan volt a világban. Nem 
veszítette el üdvösségét. Elveszítette viszont örömét. Az Úr Jézus adta 
vissza neki üdvössége örömét. Júdás ellenben nem született újonnan. 
Nem veszítette el üdvösségét, mert soha nem is tért meg; hitetlenségben 
halt meg.

Van-e arra bizonyíték, hogy az az ember, aki igazán megtért, soha 
nem veszítheti el az üdvösségét?

A Bibliában sok ige és igeszakasz nagyon világosan beszél erről.
	János 5,24: ez a vers a Krisztusban való hit három következmé-

nyéről beszél. Beszél az örök életről meg arról, hogy nincs kár-
hoztatás, és nincs többé halál. 
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	János 6,37–40: ezek a versek világosan mutatják, hogy Isten 
egyetlen gyermeke sem fog elveszni, és nem is veszhet el. 

	A János 10,27–29 nagyon világos. Akik Őt követik, azoknak 
	örök életük van,
	sohasem vesznek el,
	nem ragadhatók ki az Úr Jézus és az Atya kezéből. 

	Apostolok cselekedetei 13,38–39: ezek a versek kijelentik, hogy 
Isten minden bűnt megbocsát (az örökkévalóság szempontjá-
ból), amikor valaki befogadja Krisztust. Megbocsátja az eddig 
elkövetett bűneit, de azokat is, amelyeket jelenleg elkövet, és azo-
kat is, amelyeket még csak ezután fog elkövetni.

	A Róma 5,1–11 a hitből való üdvösség következményeit sorolja 
fel: megigazítás (1. vers), békesség Istennel (1. vers), szabad út 
Istenhez (2. vers), a dicsőség biztos reménysége (2. vers), szaba-
dulás a haragtól (9. vers) és megbékülés Istennel (11. vers). Ezek 
is azt mutatják, hogy az üdvösség befejezett és teljes mű.

	A Róma 8,1 azt tanítja, hogy az igazi hívőt Isten sohasem ítéli 
el. Ezt hangsúlyozza újra a Róma 8,31–39: bármi történjen is, a 
hívő ember sohasem szakad el Istentől. 

	1Korinthus 1,8: ez a vers azt tanítja, hogy biztonságunk Isten 
kezében van. Megőriz minket, mert hűséges (9. vers). 

	Filippi 1,6: ebben a versben azt olvassuk, hogy Isten befejezi az 
elkezdett munkát. 

	1Thesszalonika 5,23–24: ezek a versek tisztázzák, hogy a meg-
őrzés munkáját Isten végzi, és számíthatunk a hűségére. 

	2Timóteus 1,12: bizonyosságunk az Ő erején és megőrző hatal-
mán nyugszik.

	2Timóteus 4,18: újra azt olvassuk, hogy megőriz és megtart. 
	1Péter 1,5: ebben a versben azt olvassuk, hogy reménységünk az 

Ő erejére épül, mert Ő tart meg.
Még sok hasonló vers van.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Amikor ezzel és bármilyen bibliai tantétellel foglalkozunk, nagyon 
fontos megértenünk a Biblia általános tanítását vagy tanulmányoznunk 
a téma teljes bibliai áttekintését. Előfordulhatnak olyan versek, amelyek 
látszólag ellentmondanak az általános tanításnak, pedig nem mondhat-
nak ellent. A Szentírásban nincsenek ellentmondások. Tehát valamilyen 
más magyarázatuknak kell lenniük.

Ha megértjük, mi minden történik abban a pillanatban, amikor 
az ember megtér, az is világossá lesz, hogy mennyire lehetetlen lenne 
ezeket a nagy igazságokat az ellenkezőjükre fordítani vagy eltörölni.
	A hívő embert Isten megigazította (ApCsel 13,39). Ezzel a jogi 

döntéssel Isten minden (múltbeli, jelenlegi és jövőbeni) bűnt 
megbocsátott, és most a hívőt olyan tisztának látja, mint Krisz-
tust. Hogyan tud Isten minden bűnt megbocsátani, ha később 
mégsem bocsát meg minden bűnt? Hogyan vonhat vissza, vagy 
változtathat meg ilyen döntést? Ez azt jelentené, hogy megtagad-
ja Önmagát (l. 136. o.).

	A hívő ember akkor születik újonnan, amikor befogadja Krisz-
tust ( Jn 3,3–8; 2Kor 5,17). Új természetet kap, és új ember lesz. 
Hogy veszítheti el azt a természetet, és hogyan lehet belőle újra 
a régi ember? (L. 138. o.)

	A hívő már most Isten gyermeke. Isten örökbefogadta, Isten csa-
ládjának a tagja lett ( Jn 1,12; Róm 8,15–17). Hogyan veszíthet-
né el ezt a helyzetét, és hogyan járhatna ki-be Isten családjába, 
hogyan lehetne Isten időnként az Atyja, időnként pedig nem? (L. 
141. o.)

	Minden hívő a megtérésekor Krisztus testének a tagja lesz, a 
Szentlélek keresztsége által (1Kor 12,13). Elveszítheti-e az Úr 
Jézus a testrészeit? (L. 142. o.)

	A Szentlélek lakozást vesz a hívőben (ApCsel 2,38; 1Kor 6,19). 
Hogyan költözhet bele a Szentlélek és hagyhatja el újra a hívőt 
„lelki hőmérséklete” szerint? A korinthusiaknak sok lelki prob-
lémájuk volt, egyesek közülük visszamentek a világba. Pál mégis 
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azt mondta nekik, hogy a Szentlélek lakik bennük, és életüket 
összhangba kell hozniuk ezzel az igazsággal (l. 146. o.)

	A hívőt megtérésekor a Szentlélek elpecsételi, és az üdvösség zá-
logát (vagy előlegét) adja (Ef 1,13–14). A pecsét és a zálog fő 
célja a biztonság vagy biztosíték (l. 149. o.).

	A hívőt Krisztus vére megváltotta (1Pt 1,18). Krisztus kifizette 
az árat. A hívőt megvásárolta a bűn rabszolgapiacán. Hogyan tö-
rölhetné el az Úr Jézus ezt az ügyletet, és hogyan vihetné a hívőt 
újra vissza a rabszolgapiacra? (L. 150 o.)

	A hívő örök életet kap ( Jn 3,16). Hogyan veszítheti el az örök 
életet? Ha elveszítheti, nem lehetett örök élete (l. 152. o.).

Minél többet megértünk abból, ami a bűnössel akkor történik, ami-
kor valóban befogadja Krisztust, annál inkább belátjuk, mennyire lehe-
tetlenség, hogy ezek a csodálatos igazságok visszájukra forduljanak, vagy 
megváltozzanak.

A Biblia világosan tanítja, hogy Isten – már az örökkévalóságban, 
jóval mielőtt még megszülettünk volna – kiválasztja, eleve elrendeli, 
vagy elválasztja azokat, akik majd befogadják Krisztust ( Jn 15,16; 
ApCsel 13,48; 1Kor 1,26–29; Ef 1,4–5; 2Thessz 2,13; 2Tim 1,9).

Hogyan veszítheti el bárki is a kiválasztását, akit Isten kiválasztott? 
Isten semmisnek tekintené kiválasztását? (L. 129. o.) 

A Róma 8,29–30. verseiben Pál az örök élettel kapcsolatos, mind 
az öt szót felsorolja: „eleve kiválasztott”, „eleve elrendelt”, „elhívott”, „meg-
igazított” és „megdicsőített”. Ezek mind ugyanazokkal az emberekkel tör-
ténnek. Azokat, akiket Isten eleve elrendelt, mert ismeri és szereti őket, 
Isten megigazította és megdicsőítette.

A Biblia világosan elmondja, hogy az Úr Jézus a mi képviselőnk 
és védőügyvédünk (Zsid 9,24; 1Jn 2,1). Hogyan engedne elveszni egyet 
is azok közül, akiket képvisel, és akiket véd? (Róm 8,33–34) (1. 102. o.).

A Biblia azt tanítja, hogy az Úr Jézus minden hívő nagy Főpapja 
( Jn 17,9.20; Róm 8,34; Zsid 7,25). Imádkozik azért, hogy

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

	Isten megőrizzen minket a gonosztól ( Jn 17,11.15);
	egyszer mind nála legyünk ( Jn 17,24);
	a hitünk ne fogyatkozzon meg (Lk 22,31–32).
Jézus minden imádságára választ kap. Hogyan veszhetne el bárki, 

akikért Ő imádkozik? (L. 102. o.).
Vannak-e olyan versek vagy igeszakaszok, amelyek látszólag azt 

tanítják, hogy a hívő elveszítheti üdvösségét?
Igen, vannak olyan versek, amelyek első pillantásra úgy tűnnek, 

mintha a hívő ember elveszíthetné az üdvösségét, ha elfordul Krisztus-
tól, és visszamegy a világba.

Ilyen versek például: Zsidók 6,4–8; Zsidók 10,26–31; 2Péter 2,20–22.
Az ilyen és ehhez hasonló igeszakaszoknál a következő három 

szempontot kell megértenünk.
	A Biblia sohasem mond ellent önmagának. A Szentírás általános 

tanítása az, hogy a hívő nem veszítheti el az üdvösségét. Azok a 
versek, amelyekről úgy tűnik, hogy az ellenkezőjét tanítják, nem 
képviselhetnek ellentmondó tanítást. Az lehet, hogy mi nem ért-
jük jól az ilyen igeverseket, ám azt biztosan tudhatjuk, mit nem 
tanítanak, ill. nem taníthatnak.

	Hiszem, hogy mind a három fent megadott igehely olyan embe-
rekre vonatkozik, akik nagyon közel kerültek a megtéréshez, de 
nem tértek meg igazán, bár Isten munkálkodott a szívükben és 
szólt hozzájuk. Közel kerültek a megtéréshez, de az utolsó pil-
lanatban elfordultak, becsukták maguk előtt az üdvösség ajtaját. 
Nem veszítették el az üdvösségüket, mert soha nem is volt üd-
vösségük. Szívük keménysége miatt elveszítették az Istentől fel-
kínált lehetőséget, és nagyon nehéz lesz Krisztust befogadniuk. 
Tulajdonképpen lehetetlen lesz, ha így folytatják.

	Ezeknek és más hasonló igéknek az egyik fő célja a hívők figyel-
meztetése: győződjenek meg róla, valóban megtértek-e. Jó és 
biblikus dolog önvizsgálatot tartanunk (1Kor 11,28; 2Kor 13,5; 
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Gal 6,3–4; Jak 1,22.26). Ha a hívő nem született újonnan, nem 
igazult meg. Ha nincs az életében maradandó változás, nem tért 
meg (2Kor 5,17).

Visszamehet-e a hívő a világba?
Természetesen – hosszabb-rövidebb időre − igen. Ki mondhatja el 

közülünk, hogy sohasem esett vissza? Az igazán megtért ember azonban 
nem lesz, és nem is lehet boldog a világban, mert Isten új természetet 
adott neki, amikor befogadta Krisztust. Isten rajta fogja tartani a kezét, 
és végül vissza fogja hozni.

Ha teljesen és tartósan boldog a világban, és egyáltalán nincs bűntu-
data emiatt, akkor nem tért meg.

Dávid és Péter súlyosan vétkezett és visszament a világba. Ott azon-
ban mindketten boldogtalanok voltak, és Isten mindkettőjüket vissza-
hozta. Örömüket elveszítették, és zavar állt be Istennel való kapcsola-
tukba, üdvösségük azonban mindennek ellenére megmaradt. 

Lehet, hogy valaki vallást tesz megtéréséről, mégsem tért meg?
Természetesen lehet. Valaki mondhatja, hogy megtért, sőt egy időre 

viselkedhet is úgy, mint egy keresztyén, mégha nem is tért meg, és nem 
született újonnan. Az ilyen ember csak keresztyénnek mondja magát.

Jakab, levelének 2. fejezetében arról beszél, hogy kétfajta hit van.
	Halott hit. Vannak, akik azt mondják, hogy hisznek, de cse-

lekedeteikben semmi jelét nem látjuk a hitnek. Ez bizonyít-
ja, hogy nincs hitük, és nem tértek meg, bármit mondjanak is 
( Jak 2,14.17.20.26). Akik ilyen bizonyságot tesznek, nem veszí-
tik el az üdvösségüket, ha visszamennek a világba, hiszen soha-
sem volt üdvösségük.

	Élő, üdvözítő hit. Ez a hit megmutatkozik a cselekedetekben. 
A cselekedetek bizonyítják, hogy a hit igazi. A hit a gyökér, a cse-
lekedetek a gyümölcsök és a bizonyítékok ( Jak 2,18.21–26).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

A Máté 13,18–23 példázatában két talaj (a 20−21. vers köves talaja 
és a 22. vers tövises talaja) azokat képviseli, akik beszélnek üdvösségük-
ről, de az idő és a körülmények azt mutatják, hogy nem tértek meg. Csak 
a gyümölcstermő talaj (23. vers) képviseli a megtért embert, bár a gyü-
mölcs mennyisége változhat (23. vers).

Az is lehetséges, hogy valaki lelkipásztor, és igehirdetésének még a 
gyümölcseit is látjuk, mégsem tért meg igazán, és nem született újonnan 
(Mt 7,21–23).|

Milyen következtetést vonhatok le abból, hogy valaki, aki élő ke-
resztyén volt, visszamegy a világba? Még mindig hívő ember?

Két eset lehetséges.
	Valóban befogadta Krisztust, ezért szívében nem boldog, és tud-

ja, hogy rossz úton jár. Isten rajta tartja a kezét. Nem veszítette el 
az üdvösségét. 

	Hitéről vallást tett ugyan, de nem fogadta be Krisztust. Boldog 
és megelégedett a világban. Nem veszítette el az üdvösségét, mert 
nem tért meg.

Az a gond, hogy nem tudhatjuk biztosan, ki a visszaesett keresztyén, 
vagy ki az, aki nem tért meg. Mivel nem láthatunk a másik ember szívé-
be, soha ne próbáljuk megítélni. Isten ismer minden szívet! Ugyanakkor 
ne áltassunk senkit hamis vigasztalással, és ne erősítsünk senkit hamis 
bizonyosságában. Arra azonban bárkit felszólíthatunk, hogy rendezze 
kapcsolatát Istennel.

Mi a testi keresztyén helyzete Isten előtt?
Ez a kérdés már nagyon sok zavart, sőt kárt okozott. Azt hiszem, a 

Biblia két igazságot tanít.
	Nincs teljesen testi keresztyén. Pál világosan megmagyarázza a 

Róma 8,4–9. verseiben, hogy aki teljesen, állandóan és boldogan 
a test uralma alatt él, az nem keresztyén. A testiesen gondolkozó 
ember az apostol szerint halott (6. vers), Isten ellensége (7. vers), 
és nem lakik benne a Szentlélek (9. vers).
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	Időnként mindnyájan testi keresztyének vagyunk. A korinthu-
si gyülekezetben is akadtak olyan hívők, akik testiesek voltak, 
amikor Pál írt nekik (1Kor 3,1). A keresztyének azonban nem 
oszthatók fel két csoportra (testi és lelki keresztyénekre). Min-
den hívő ember (időnként) testi és (időnként) lelki keresztyén. 
Minden keresztyén életének fő iránya lelki, de élhet a test uralma 
alatt akár rövidebb, akár hosszabb ideig is. Pál ezt a saját életéből 
vett példával szemlélteti a Róma 7,14–25. verseiben. Ha valaki 
teljesen testi, akkor nem tért meg.

Nekünk, keresztyéneknek haladnunk kell előre, és növekednünk 
kell a megszentelődésben. Ez a növekedés azt jelenti, hogy egyre inkább 
lelki és egyre kevésbé testi keresztyének leszünk.

Mit tesz Isten a meglankadt, elkóborolt hívővel?
Az ily módon visszaesett keresztyént Isten megfenyítheti, de ítélet 

már nem vár rá. A hívőnek nincs kárhoztatása (Róm 8,1.33–
34), de kaphat fenyítést. Az Atya Isten megfenyíti és fegyelmezi 
gyermekeit, ami javunkat szolgálja, és növekedésünket segíti elő. 
Ezt a Zsidók 12,5–13 világosan tanítja, és azzal szemlélteti, ami 
Jónással történt (vö. Jón 1.). 

Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor Isten elhatározza, hogy a 
visszaesett keresztyént hazaviszi a mennyországba anélkül, hogy 
visszatérne üdvösségének öröme ebben az életben. Ez a büntetés 
legvégletesebb példája. Hiszem, nem fordul elő nagyon gyakran, 
de lehetséges, és a Biblia említ is ilyen példát, és utal is esetekre.

	Apostolok cselekedetei 5,1–11: úgy látom, ez történt Anániással 
és Szafirával. Azért jegyezte fel a Szentírás, hogy figyelmeztes-
sen: ne legyünk olyanok, mint ez a házaspár. 

	1Korinthus 5,5: ez a vers is arra a lehetőségre utal, hogy a hívő 
meghalhat, mert bűnbe esett (1. vers). Hangsúlyozza azonban, 
hogy a lelke üdvözül. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	1Korinthus 11,30: az egyes hívők életében található bűn 
(27. vers) és önvizsgálatuk hiánya miatt egyeseket az Úr beteg-
séggel büntetett (30. vers), mások meghaltak (30. vers). 

	Jelenések 2,5: ha a gyülekezet vagy a hívő elhagyja az első sze-
retetet (4. vers), elveszítheti bizonyságtételét. Úgy tűnik, a hívő 
esetében ez halált is jelenthet. 

	1János 5,16: sok igemagyarázó szerint a versben említett halálos 
bűn olyan bűn vagy bűnös állapot, amely fizikai halálhoz vezet-
het vagy amelynek a büntetése testi halál.

Vigyázzunk azonban; ha egy hívő megbetegszik vagy meghal, soha 
ne vonjunk le olyan következtetést, hogy Isten megbüntette! Nem szabad 
elhamarkodottan ilyet állítanunk, mert akkor ugyanazt a hibát követjük 
el, mint Jób barátai. Az általam említett példák Isten végső és legsúlyo-
sabb eljárását szemléltetik a visszaeső keresztyén életében, de úgy gon-
dolom, nem ez Isten általános és szokásos fegyelmező módszere. Ezeket 
az eseteket figyelmeztetésünkre írja le a Biblia, mert segíteni akar, hogy 
elkerüljük az engedetlenségből eredő visszaesés veszélyeit.

Kell-e a keresztyénnek bűnei bocsánatát kérnie, ha megtérése-
kor az Úr minden bűnét megbocsátotta?

A bűnt és a bűnbocsánatot két szemszögből kell látnunk.
	Amikor valaki befogadja a Megváltót, Isten, a Bíró az örökkéva-

lóság szemszögéből egyszer s mindenkorra minden bűnét meg-
bocsátja. Ebbe beletartoznak addig elkövetett, jelenlegi és a jövő-
ben elkövetendő bűnei. Ezt a témát sohasem hozza szóba többet. 
A hívőnek sohasem lesz kárhoztatása (Róm 8,1.31–34).
A bűn örök bocsánata egyszeri tapasztalat. A megtérésnél éljük 
át, és sohasem kell megismétlődnie (ApCsel 13,38–39; Róm 5,1; 
Kol 2,13).

	Aki befogadta Krisztust, új kapcsolatra lépett Istennel. Isten 
többé nem a Bírája, hanem az Atyja. Bár Isten gyermeke lett, to-
vábbra is fog vétkezni (1Jn 1,8–10). A bűn következtében elvesz-
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ti örömét, békességét, és megromlik az Istennel való közössége. 
Ezért bűnét bűnbánattal meg kell vallania Atyjának, és meg kell 
erősödnie abban a hitben, hogy a hű Isten Jézusért erre a bűnére 
is bocsánatot adott. Ez az elkövetett bűn mindennapi, eseten-
kénti rendezése a családon belül (Mt 6,12; 1Jn 1,9), és feltétlenül 
meg kell különböztetnünk a bűnbocsánattól, amelyet egyszer 
s mindenkorra kaptunk az Atyától megtérésünkkor. Az előbbi 
mindennapi életemre, az utóbbi pedig örök helyzetemre vonat-
kozik. 

A „kétfajta” bűnbocsánat közötti különbséget szemlélteti nézetem 
szerint a János 13,6–10. Az örökkévalóság szemszögéből a hívőt Jézus 
vére már teljesen tisztára mosta (8b. és l0b. vers). Örök bocsánatot kapott. 
Esetenként még mindig szüksége van arra, hogy „megmossák a lábait” 
(10a. vers). Szüksége van a bűnök folyamatos, mindennapi rendezésére. 

Nagyon sok gond származhat abból, ha ezt nem értjük, mert köny-
nyen elveszíthetjük bizonyosságunkat és békességünket. 

Például, ha a megtéréskor Isten csak az addig elkövetett bűnt bo-
csátja meg örökre, mitől függ azoknak a bűnöknek a bocsánata, amelye-
ket majd csak a jövőben követ el a hívő? Ezeket a bűnöket csak akkor 
bocsátja meg Isten, ha megvalljuk? Mi történik, ha nem valljuk meg? Mi 
történik, ha még csak nem is tudunk róluk, vagy elfelejtjük megvallani? 
Honnan tudhatjuk, hogy megvallottunk-e minden bűnt? Jézus Krisz-
tus minden bűnünkért meghalt és megfizette az árat, vagy csak azokért, 
amelyeket megtérésünk előtt követtünk el? Nem volt-e még minden 
bűnünk a jövőben, amikor meghalt értük? Láthatjuk a bizonytalansá-
got, sőt zűrzavart, ami az ilyen kérdések következtében előállhat. Milyen 
nagy öröm, hogy tudhatjuk: „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató 
ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak” (Róm 8,1).

Nem biztatja-e ez a bibliai tanítás a keresztyéneket arra, hogy 
vétkezzenek, és tetszésük szerint éljenek, hiszen nem veszíthetik el 
üdvösségüket?

Egyáltalán nem.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



173

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

A hitvalló keresztyén nem teheti azt, ami neki tetszik, nem élhet 
bűnben és Isten iránti tudatos engedetlenségben (vagyis nem élvezheti 
igazán az engedetlenséget). Nem tud hátat fordítani Jézus Krisztusnak, 
mert ha igen, akkor nem tért meg. 

A Biblia szerint az, aki így él, és boldogan, megelégedetten él így, az 
nem született újjá.

A Biblia azt tanítja, hogy az, aki igazán megtért, nem mehet vissza 
véglegesen a bűnbe. Visszaeshet, követhet el hibákat, még súlyos bűnöket 
is, de nem tudja magát jól és nyugodtan érezni. A benne lakozó Szentlé-
lek és az Istentől kapott új természet miatt lehetetlen, hogy megbékéljen 
a bűnnel, és megelégedetten éljen engedetlen életet. 

Lehetséges, hogy egy hívőnek teljes, tökéletes és állandó üdvbi-
zonyossága legyen? Elmondhatja-e bárki is, hogy biztosan tudja, ha 
meghal, a mennybe megy Jézus Krisztushoz? 

A válasz mindkét kérdésre határozott igen. Olvassuk el az üdvbi-
zonyosságról szóló részt (l. 163. o.)! Milyen öröm újra hallani az Úr Jé-
zus szavait a János 10,28-ból: „Én örök életet adok nekik, és nem vesznek 
el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket (juhaimat) az én kezemből”! 
Milyen jó Pállal együtt elmondani: „Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok 
győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze 
arra a napra” (2Tim 1,12)!

Ez a bizonyosság nemcsak az a meggyőződés, hogy ma üdvösségem 
van, és ha ma meghalok, biztosan tudom, hogy a mennybe megyek. Ter-
mészetesen ez is, ám ennél lényegesen több is.

A hívőnek el kell tudnia mondani magáról, hogy nemcsak ma van 
üdvösségem, hanem mindig is lesz, mert bármikor halok is meg, bizto-
san a mennybe kerülök. Ez az üdvbizonyosság.

Sok olyan, újonnan született hívővel találkoztam, akiknek nem volt 
ilyen bizonyosságuk. Tudták, hogy megtértek egy bizonyos pillanatban, 
de nem voltak benne biztosak, hogy egy vagy öt vagy tíz év múlva még 
mindig lesz-e üdvösségük. Az igazi üdvbizonyosság azt jelenti, hogy 
minden kétséget kizáróan tudjuk: mindörökre biztos az üdvösségünk, 
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és ez olyan bizonyos, mint Isten ígéretei. Isten minden hívőnek megígér-
te, hogy örök élete van, márpedig az örök élet olyan élet, amelynek soha 
nincs, és nem is lehet vége. Ezért már most tudhatjuk: ha meghalunk, 
biztosan a mennyben kerülünk az Úr Jézushoz, és örökre ott is mara-
dunk.

Dicsérjük Istent ezért a csodálatos bizonyosságért! A Szentlélek Is-
ten ilyen bizonyosságot akar adni minden igazi hívőnek, és bízom abban, 
hogy amikor a kedves Olvasó Isten ígéreteit olvassa és elgondolkozik 
rajtuk, az a teljes és tökéletes bizonyosság él benne, hogy sohasem vesz-
het el.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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8. fejezet

A Szentlélekről szóló tantételek

A Szentlélek Személye és Istensége

A Szentlélek élő Személy.
	Tevékenységei bizonyítják, hogy Személy. 

Az ószövetségi időkben végzett munkájához tartozott például a 
teremtés (1Móz 1,2; Ézs 40,12–14), a kijelentés (2Pt 1,21), az 
ihletés (2Tim 3,16). Ott lakozott (4Móz 27,18) néhány ember-
ben, akiket felruházott a szükséges tulajdonságokkal, betöltötte 
őket (2Móz 31,3), és csodákat tett általuk (Bír 14,6). 

	Az Ige hímnemű személyes névmással utal rá (pl. Jn 16,13). 
	Olyan dolgokat tesz, amelyeket csak egy személy tehet:
	beszél (Mk 13,11);
	tanít (Lk 12,12);
	vezet (ApCsel 8,29);
	közbenjár (Róm 8,27).

A Szentlélek Isten.
	Az Ige Istennek nevezi (ApCsel 5,3–4).
	Megtalálunk benne minden isteni tulajdonságot:
	örök (Zsid 9,14);
	mindenható (Lk 1,35.37);
	mindenütt jelenvaló (Zsolt 139,7–10);
	mindentudó (1Kor 2,10–13). 

Olyan munkát végez, amelyet csak Isten végezhet:
	teremt (Zsolt 104,30);
	feltámaszt (Róm 8,11);
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	lelki ajándékokat adományoz (1Kor 12,8–11);
	ihlet (2Pt 1,21).

A Szentlélek munkája Pünkösd előtt

A Szentlélek az Ószövetségben is munkálkodott.
	Különleges alkalmakkor, különleges célokból egyes emberekre 

leszállt, és felruházta őket a szükséges képességekkel:
	Sámsont erővel (Bír 14,6);
	Elizeust csodatevő erővel (2Kir 2,9);
	Józsuét bölcsességgel (5Móz 34,9);
	Bézeléelt mesterségbeli tudással (2Móz 31,3);
	a szentírókat írói vénával (2Pt 1,21). 

	Elhagyta azokat, akik tudatosan és kitartóan ellenszegültek Is-
tennek:
	Sault (1Sám 10,10; 18,12);
	Sámsont (Bír 14,6; 16,20).

A Szentlélek Keresztelő János életében is munkálkodott.
Születésétől kezdve betöltötte (Lk 1,15), ezért
	készíthette az utat a Messiásnak (Lk 3,4);
	hirdethette a megtérést (bűnbánatot) (Lk 3,3);
	megjövendölhette a Szentlélek keresztségét (Lk 3,16).

A Szentlélek a tanítványokban már az Úr Jézus életében mun-
kálkodott.

Az Úr Jézus megbízásából és a Szentlélek erejével tettek csodákat 
(Mt 10,20; Lk 10,19–20).

A Szentlélek és az Úr Jézus
	Az Úr Jézus a Szentlélektől fogant (Lk 1,35).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Az Úr Jézus teljes volt Szentlélekkel (Lk 4,1), ezért nem kellett 
beteljesednie azzal. Nála ez állandó és folyamatos állapot volt, 
nem időről időre ismétlődő tapasztalat, mint a hívők esetében. 

	A Szentlélek felkente az Úr Jézust (Lk 3,21–22; 4,18; 
ApCsel 10,38), aki tudatosan a Szentlélek erejével tette csodáit.

	Az Úr Jézus korlátlan mértékben megkapta a Szentlelket 
( Jn 3,34). 

	Az Úr Jézus a Szentlélek által ajánlotta fel Önmagát bűnért való 
áldozatul (Zsid 9,14). 

	Az Úr Jézust a Szentlélek támasztotta fel a halálból (1Pt 3,18).

A Szentlélek munkája Pünkösdkor és Pünkösd óta

A Szentlélek munkája Pünkösdkor
Tíz nappal az Úr Jézus mennybemenetele után, Pünkösd napján, 

amikor a tanítványok az Ő parancsa iránti engedelmességből Jeruzsá-
lemben vártak, a Szentlélek eljött, leszállt az összegyülekezett tanítvá-
nyokra, és lakozást vett bennük. Megszületett a Gyülekezet. Időben 
meghatározott pillanat volt ez, akárcsak a keresztre feszítés; és bár ma is 
élvezzük áldásait, megismételhetetlen, akárcsak a keresztre feszítés.

Az Atya Isten megígérte, hogy elküldi a Szentlelket (Lk 24,49; 
Jn 14,2; ApCsel 1,4; 2,33a), az Úr Jézus imájának megfelelően 
( Jn 14,16−17). Az Úr Jézus külön ajándéka volt ez a Gyülekezetnek 
(ApCsel 2,33b).

A Szentlélek munkája a hitetlenek életében
	Harcol velük (1Móz 6,3).
	Bizonyságot tesz nekik ( Jn 15,26) az Úr Jézus Krisztusról.
	Meggyőzi őket ( Jn 16,8–11)
	a bűnről (elsősorban arról, hogy nem hisznek Krisztusban);
	az igazságról (elsősorban a Krisztus igazságáról);
	az ítéletről (elsősorban a Sátán és a bűn ítéletéről a kereszten).
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A Szentlélek munkája a hívők megtérésekor 
Ha valaki – akár felnőtt, akár gyermek – befogadja a Megváltó Úr 

Jézus Krisztust, a Szentlélek több dolgot tesz érte és benne. Minden 
hívő megtérésekor ugyanúgy megtörténik 
	az újonnan szül(et)és (l. 138. o.);
	a Lélekkeresztség (l. 142. o.);
	a Szentlélek beköltözése a hívőbe (l. 146. o.);
	az elpecsételés (l. 149. o.).

A Szentlélek megtapasztalható munkája a hívők életében 
Vannak a Szentléleknek olyan tevékenységei is, amelyeket minden 

hívőnek örömmel kellene tapasztalnia, mégis gyakran előfordul, hogy a 
hívők nem élnek velük, nem veszik igénybe, ezért nem is élvezik azokat. 
Ez több mindennek is betudható: lehet helytelen vagy hiányos tanítás 
eredménye, lehet, hogy a hívő még valamit nem ért, vagy tudatos bűnben 
és engedetlenségben él. A Szentléleknek ezeket a tevékenységeit így is, 
időről időre, kisebb-nagyobb mértékben minden hívő élvezi. Ezek
	az üdvbizonyosság;
	a megszentelődés;
	a Lélek gyümölcse;
	az erő;
	a vezetés;
	a lelki ajándékok;
	az imádkozáskor tapasztalt segítség;
	az Ige megértéséhez szükséges megvilágosítás.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Az üdvbizonyosság

Jelentése
Az üdvbizonyosság a Szentlélek munkája (1Jn 3,24). A Szentlélek 

bizonyságtételének is nevezzük (Róm 8,15–17; 1Jn 5,7–10). Ennek a 
bizonyosságnak köszönhetően tudjuk, hogy Isten az Atyánk, Isten csa-
ládjába tartozunk (Róm 8,15–17; Gal 4,6), a Szentlélek bennünk lako-
zik (1Jn 3,24; 4,13), és örök életünk van (1Jn 5,13).

Hogyan lehet üdvbizonyosságunk?
A Szentlélek elsősorban Isten Igéjét használja fel arra, hogy üdvbi-

zonyosságot adjon. Az 1János 5,13-ban olvassuk: „Ezt azért írtam nek-
tek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van”.

Isten az Ő Igéjében megígérte, hogy üdvözíti azokat, akik hisznek 
Krisztusban, így segítségül hívják Őt ( Jn 3,16; Róm 10,13). Isten hű-
séges; mindig megtartja ígéreteit. Ezért a hívő ember Isten Igéjének és 
ígéreteinek alapján biztosan tudhatja, hogy üdvössége van, és üdvössége 
örök. Ezt jelenti az örök élet!

Ezenfelül a Szentlélek segít meglátnunk azokat a változásokat, ame-
lyeket Ő hozott az életünkbe (1Jn 2,3.5.29;  3,6.9.14.19; 4,7.12−13.15
−16; 5,2). Keresztyének vagyunk, és messze nem vagyunk tökéletesek, 
de életünk általános iránya megváltozott, és ez a változás az újonnan 
születés és az új természet jele. Nem vagyunk már testiek többé, vagyis 
nem állunk teljesen a test uralma alatt, nem élünk folytonosan bűnben, 
és nem élvezzük a bűnt.

Elveszíthetjük-e üdvbizonyosságunkat, vagy lehetséges-e, hogy 
nincs üdvbizonyosságunk?

Előfordulhat, hogy Isten gyermekének nincs bizonyossága, vagy el-
veszíti bizonyosságát, mert
	nem kapott megfelelő tanítást, vagy nem értette meg a tanítást;
	elhanyagolja Isten Igéjét;
	engedetlenség és/vagy tudatos bűn van az életében.
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A megszentelődés

Jelentése
A megszentelődés a Szentlélek munkája, amellyel fokozatosan átfor-

málja a hívő embert, és egyre inkább Jézus Krisztushoz hasonlóvá akarja 
formálni (2Kor 3,18; 1Thessz 4,3–7; 5,22–23; 2Tim 2,21; 1Pt 1,16). 
Amikor a hívő embert a megtérésekor Isten megigazítja, Krisztus igaz-
ságát tulajdonítja neki. A megszentelődés során pedig a Szentlélek lé-
pésről lépésre, fokozatos változtatással és átformálással közelíti a hívő 
állapotát a helyzetéhez. Isten szentségre választott ki minket (Ef 1,3–4); 
azt akarja, hogy Fia képmására formálódjunk át (Róm 8,28–29).

A Biblia azt tanítja, hogy az ember, megtérésekor és megigazítása-
kor egyben a helyzetében is megszentelődik. A megszentelődés szó alap-
jelentése félretett, elkülönített. Isten a hívő embert a megtéréskor félreteszi 
magának, és ily módon a hívő szent lesz (1Kor 1,2; 6,11; Zsid 10,10.14; 
1Pt 1,2), tehát a helyzetét tekintve megszentelődött.

A helyzet szerinti megszentelődés csak a kezdet; utána indul a gya-
korlati megszentelődés folyamata ( Jn 17,17; Ef 5,26).

A megszentelődés folyamata az újonnan születéskor kezdődik és a 
megdicsőülésig tart. A megszentelődésről szóló legfontosabb igevers a 
2Korinthus 3,18. Ebben a versben négy kérdésre találunk választ.
	Mi a megszentelődés? Folyamat („dicsőségről dicsőségre”).
	Mi a célja? Krisztushoz váljunk hasonlóvá („ugyanarra a képre 

formálódunk át”).
	Ki végzi? A Szentlélek („az Úr Lelke által”). 
	Mit tehetek én? Szemléljem az Urat az Igében („fedetlen arccal, 

mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét”).
A megszentelődés nem döntés kérdése a keresztyén embernek, 

hanem élete velejárója. Ha nincs megszentelődés, nem volt megtérés 
(Zsid 12,14; Jak 2,24). Olyan nincs, hogy egy hívő nem szentelődött 
meg, de olyan van, hogy az egyik hívő előrébb tart a megszentelődés 
útján, és jobban növekszik a megszentelődésben, mint a másik 
(1Thessz 4,10; Ef 4,12–15; 1Pt 2,1–2).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

A hívő ember vissza is fejlődhet, illetve visszajuthat egy alacsonyabb 
szintre a megszentelődés útján. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha 
elhanyagolja Isten Igéjét ( Jn 17,17.19; Ef 5,26), nem kitartó az imádko-
zásban ( Jak 5,16) és Isten imádatában ( Jn 4,23–24), nem ápolja a kö-
zösséget más hívőkkel (Zsid 10,25), vagy engedetlen (Róm 6,12–14).

Isten nem az egész világot akarja megszabadítani, hanem egy népet. 
Ezt a népet
	kiválasztotta Krisztusban (Ef l ,4); 
	megigazította Krisztusban (Róm 3,24); 
	megszentelte, mint Krisztust (2Kor 3,18); 
	megdicsőíti Krisztussal ( Jn 14,3).

Hogyan megy végbe megszentelődésünk?
A megszentelődés az Isten és az újonnan született ember közötti 

kapcsolat és közösség eredménye. Fontos, hogy a hívő eldöntse: az akar 
lenni, akivé Isten akarja formálni. Ha ott a vágy a szívében, Istentől meg-
kapja a szükséges erőt, és kialakul az együttműködés közte és Isten kö-
zött.

A megszentelődésnek ezt a két oldalát látjuk a Filippi 2,12–13-
ban. 
	A mi feladatunk: „Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvössége-

teket” (12. vers). 
	Isten ereje: „Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind 

a cselekvést tetszésének megfelelően” (13. vers).
Először is teljesítenünk kell feladatainkat. Felszólít, hogy vigyük 

végbe, ill. adjuk jelét üdvösségünknek (Fil 2,12). A megszentelődés fo-
lyamatában ránk váró feladatokat a Józsué 5,14–15-ből vett négy kulcs-
szóval foglalhatjuk össze. Józsué látja az Úr Jézust („az Úr seregének ve-
zérét”), és négy dolgot tesz:
	imádja (14. vers);
	beszél vele (14. vers);
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	hallgatja (15. vers);
	engedelmeskedik neki (15. vers).
Imádd! Imádkozz! Hallgasd! Engedelmeskedj!
Amikor teljesítjük négy feladatunkat, Isten munkálkodik bennünk 

(Fil 2,13), a Szentlélek megszentel (1Thessz 5,23–24), és fokozatosan 
olyanná formál, mint az Úr Jézus (Róm 8,29; 2Kor 3,18).

Ehhez Isten Igéjét használja fel ( Jn 17,17; Ef 5,26; 2Thessz 2,13; 
1Pt 2,2).

Újra hangsúlyoznom kell, hogy a megszentelődés folyamat. Nem le-
het egyetlen lépéssel vagy valamilyen egyszerű, három pontos módszer 
alkalmazásával elérni. A Biblia nem tanít sehol sem „kétlépéses” meg-
térést, amelynek az első lépése az újonnan születés, a második lépése a 
Lélekkeresztség lenne. A második lépést gyakran más nevekkel is illetik: 
„a Lélek teljessége”, „belépés a győzelmes életbe”, vagy „a második áldás”, 
amikor testi keresztyénből lelki keresztyénné lesz valaki. 

A Biblia sehol nem tanít kétféle keresztyénről, olyanokról, akik már 
megkeresztelkedtek a Szentlélekkel, tehát már lelki keresztyének, meg-
kapták a második áldást, és mindig győzelmesen élnek, meg olyanokról, 
akik mindezeket még nem élték át. 

Az ilyen és hasonló tanítások több káros következménnyel járhat- 
nak.
	Egy lelki arisztokrácia vagy lelki elit gondolatát sugalmazzák, 

ami büszkeségre bátorítja azokat, akik már „megtették a második 
lépést”, és kedvét szegi azoknak, akik még nem tették meg.

	Csökkentik és kisebbítik mindannak az értékét és jelentőségét, 
ami akkor történik, amikor befogadjuk Krisztust.

	Azoknak, akik megtették „az első lépést” (esetleg erős rábeszé-
lésre vagy túlfűtött érzelmi körülmények között) és most „testi 
keresztyének”, az üdvös ség hamis bizonyosságát adhatják. Ha az 
ilyen emberek egyáltalán nem érdeklődnek a lelki dolgok iránt, 
minden valószínűség szerint nem is tértek meg.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Ha a keresztyén életet ábrázolnunk kellene, biztosan nem hasonlí-
tana az 1., 2. vagy a 3. ábrára.

SzüLETÉS HALáL

Semmi változás

1. ábra

SzüLETÉS HALáL

Fokozatos javulás és jó cselekedetek kialakulása

2. ábra

SzüLETÉS HALáL

„Döntés”, amely hamar feledésbe merül

3. ábra

Ezek egyike sem keresztyén gondolkozás.
Nem hiszem, hogy akár a 4. ábra is a keresztyén életet ábrázolná, 

bár sok keresztyén úgy gondolja. 
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Én a következő ábrát tudom elfogadni. 

4. ábra

SzüLETÉS

ELSŐ LÉPÉS 
– üDVÖSSÉg

MáSODIK 
LÉPÉS

HALáL

5. ábra

SzüLETÉS

(1) MEgTÉrÉS
(valami igazán nagy dolog)

(2) MEgSzEnTELŐDÉS

(3) MEgDIcSŐüLÉS

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Az 5. ábrán az első és a harmadik „pont” egy egyszeri élmény. A má-
sodik egy folyamat. Mindezekben a Szentlélek valósítja meg célját, vagyis 
Jézus Krisztus képmására formál át.

A megszentelődés folyamatának vannak hullámhegyei, amikor na-
gyon közel vagyunk az Úrhoz, de vannak hullámvölgyei is, amikor min-
den sötétnek tűnik. Az általános irány mégis felfelé halad, és ennek így 
is kell lennie.

A Biblia szerint a megszentelődés útja nem egyszerű és nem 
könnyű. Nem rövidíthetjük le. A Szentlélek megszentel, de nekünk 
együtt kell vele működnünk. Törekednünk kell rá (Zsid 12,4). Küz-
denünk (Ef 6,11–12) és harcolnunk kell érte (1Tim 6,12), versenyez-
nünk kell (1Kor 9,24–27; Zsid 12,1). Fegyelmeznünk kell magunkat 
(Róm 12,1–2; 1Thessz 4,3), félelemmel és rettegéssel kell véghezvin-
nünk (Fil 2,12), és halálba kell adnunk magunkat (Róm 8,13; Kol 3,5).

Még a nagy Pál apostolnak is voltak ezzel gondjai, ahogyan a 
Róma 7,14–25. verseiben láthatjuk.

Hogyan vonatkozik ez rám?
	Meg kell szentelődnöm: „legyek olyan szent, amilyen szent az 

a megszabadított bűnös csak lehet, aki a dicsőségnek ezen az 
oldalán áll már” (Robert Murray McCheyne − [roböt möri 
mekcséjn]). Ez Isten akarata és parancsa (Kol 3,12; 1Thessz 4,3). 
Azt várja tőlem, hogy növekedjek, és az Úr szemében legyek egy-
re tökéletesebb a szentségben (2Kor 7,1; Fil 3,10–12).

	A megszentelődéshez az is elengedhetetlen, hogy imádjam az 
Urat: imádkozzam hozzá, hallgassak rá, és engedelmeskedjek 
neki.

	A megszentelődés nagy igazságait a keresztyén gyermekeknek is 
tanítanom kell.
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A Lélek gyümölcse

Jelentése
A Lélek gyümölcse a megszentelődés látható és tapasztalható kö-

vetkezménye. Amikor imádjuk az Urat, imádkozunk, meghallgatjuk, és 
engedelmeskedünk neki, akkor a Szentlélek megszentel, és az életünk 
mindenki számára látható gyümölcsöt terem. Ez a gyümölcs elsősorban 
a jellem szépségére és a Krisztus hasonlatosságára vonatkozik, másod-
sorban viszont a szolgálatra, ill. lelkek megnyerésére.

Hol tanít erről a Biblia?
Három fő igeszakasz van.
	János 15,16: ebben a versben az Úr Jézus azt mondja, hogy Ő vá-

lasztott ki és rendelte el, hogy elmenjünk, és gyümölcsöt terem-
jünk. Az egész rész ( Jn 15,1–17) a gyümölcstermés fontosságát, 
szükségességét és feltételeit emeli ki. 

	2Péter 1,5–8: ezek a versek nyolc „keresztyén jellemvonást” vagy 
egy gyümölcs nyolc „gerezdjét” sorolják fel. Ezeknek növekedni-
ük, fejlődniük kell, mert csak így maradhatunk buzgók és termé-
kenyek a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. 

	Galata 5,22–23: itt találjuk a Lélek gyümölcsének kilenc gerezd-
jét, melyek vonatkoznak
	az Istennel való kapcsolatunkra (szeretet, öröm, békesség);
	az emberi kapcsolatainkra (türelem, szívesség, jóság);
	és önmagunkra (hűség, szelídség, önmegtartóztatás).

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szí-
vesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”

Bár Pál a Lélek kilenc gyümölcsét sorolja fel, az egyes számú gyümölcs 
szót használja. Mindezeknek a gyümölcsöknek a szeretet az alapja.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Hogyan vonatkozik ez rám?
Meg kell vizsgálnom néhány kérdést.
	Megvan-e ez a gyümölcs az életemben? Ha megtértem, meg kell 

lennie,
	Növekszik-e mindennap az életemben Isten akarata szerint?
	Biztatom-e a hívő gyermekeket arra, hogy legyenek gyümölcs-

termők?

A Szentlélek ereje

Jelentése
Két nagy területen van szükségem erőre.
	Ahhoz, hogy szent lehessek, és le tudjam győzni a bűnt, erőre 

van szükségem az életemben.
	Ahhoz, hogy eredményes lehessek, erőre van szükségem a szol-

gálatban.
Fontos, hogy égjen bennem a vágy: olyan akarok lenni, amilyennek 

Isten akar látni, és azt akarom tenni, amit Isten akar, hogy tegyek. Mind-
ehhez azonban nekem nincs erőm. A szükséges erőt Isten adja a bennem 
lakozó Szentlélekben.

Mindezt az autó és a vezető példájával szemléltethetjük. Az autó 
elindul egy hegyről lefelé. A vezető szeretné megállítani. Meg tudja állí-
tani? Önmagában nem. Megvan hozzá az ereje? Önmagában nincs. Csak 
a fék állíthatja meg az autót. De vajon a fék magától állítja meg az au-
tót? Nem! A vezetőnek döntést kell hoznia, és akarnia kell, hogy az autó 
megálljon. 

Ezért írja a zsoltáríró Dávid a Zsoltárok 141,3-ban: „Uram, tégy 
zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását!” Arra kéri Istent, hogy vigyázzon 
a szájára. Tudja, hogy maga nem képes rá, és csak Isten tudja megtenni. 
A Zsoltárok 39,2-ben azonban így ír: „Ezt határoztam: vigyázok szava-
imra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat, ha gonosz em-
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ber kerül elém”. Neki magának kell akarnia vigyázni a nyelvére és gyako-
rolni a szükséges önfegyelmet. Dávidnak csak akkor van hatalma a szája 
fölött, amikor az ő vágya és Isten ereje együttesen elérik a kívánt célt.

Hol tanít erről a Biblia?
	Erőre van szükségem az élethez (Róm 5,5; 8,2.4.13; Gal 5,16; 

22–23). 
	Erőre van szükségem a szolgálathoz ( Jn 7,38–39; ApCsel 1,8; 

1Kor 2,1–5; 1Thessz 1,5).

Hogyan vonatkozik ez rám?
Legyen bennem az a vágy, hogy úgy akarok élni és szolgálni, aho-

gyan Isten akarja, és legyek kész mindent megtenni, amivel mindkét te-
rületen győzhetek. Ám csak a Szentlélek Isten teheti az életemet és szol-
gálatomat gyümölcstermővé, és csak Ő adhatja meg a kívánt eredményt. 
Hozzá kell fordulnom, és benne kell bíznom, hogy meg is teszi.

A Szentlélek vezetése

Bevezetés
Isten akaratáról négy igazságot kell tudnunk.
	Személyes ( Jn 16,13). A Szentlélek mindenkit egyéni úton, sze-

mélyesen vezet.
	Lehetséges (Kol 1,9). Isten azt akarja, hogy ismerjük meg akara-

tát. 
	Feltételes ( Jn 7,17). Csak akkor ismerhetjük meg, ha teljesen 

nyitott szívvel fogadjuk, valóban meg akarjuk ismerni, és enge-
delmeskedni akarunk neki. 

	Fokozatos (Zsolt 119,105). Isten egyszerre csak egy lépést mu-
tat akaratából. A következő lépés megismerése az előző lépés en-
gedelmes megtételétől függ.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



189

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Látnunk kell Isten akaratának két oldalát.
	Istennek van egy általános akarata, amely ugyanaz minden hívő 

számára, és az egész életünket érinti. Könnyen érthető, bibliai 
alapelvekből áll. Például:
	a keresztyének örüljenek, imádkozzanak és legyenek hálás 

emberek (1Thessz 5,16–18); ez Isten akarata minden hívő 
életében; 

	a keresztyén sohasem hazudhat (Kol 3,9);
	a keresztyén sohase kössön házasságot hitetlennel 

(2Kor 6,14–18). 
	Istennek van konkrét akarata, amely minden hívő esetében más 

és más. Olyan kérdéseket érint, mint a házasság, a munkahely, a 
szolgálat fajtája és helye, a bibliaiskola stb.

Hogyan ismerhetjük fel mi, hívők a Szentlélek vezetését ma?
Isten vezetése a bibliai időkben (addig, amíg elkészült a teljes ki-

jelentés írásban) 
	Isten gyakran látható módon vezette az embereket:
	tárgyakkal (pl. a csillag – Mt 2,2), felhőoszloppal 

(2Móz 14,19–20);
	jelekkel (pl. Gedeon – Bír 6,36–40);
	angyalokkal (pl. Mária – Lk 1,26–38);
	látomásokkal és álmokkal (pl. József – 1Móz 37,5–11);
	sorsvetéssel (ApCsel 1,26). 

	Isten gyakran hallható módon vezette az embereket:
	hanggal (pl. Nóé – 1Móz 6,13);
	próféták útján (pl. Dávid és Nátán – 2Sám 12,1–14);
	állatok segítségével (pl. Bálám szamara – 4Móz 22,2–35). 

Isten napjainkban általában nem vezet a fenti módok egyikével 
sem, és veszélyes lenne, ha vezetését bármelyik fenti módon keresnénk. 
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Látványosnak és egyszerűnek tűnhet például, hogy arra kérjük Istent: 
mutassa meg, mit kell tennünk, vagy döntésünket jel adásával erősítse 
meg. Időnként olyan merészek vagyunk, hogy még azt is megszabjuk az 
Úrnak, mi legyen a jel. Igaz, hogy Isten az Ószövetségben időnként jellel 
vezetett embereket, de ez azelőtt történt, hogy befejezte volna és nekünk 
adta volna írott Igéjét. Mi történik, ha a jel nem jelenik meg? Vagy nem 
úgy jelenik meg, ahogy kértük? Újra próbálkozunk?

Nem azt mondom, hogy Isten ma sohasem ad jelt azoknak, akik 
kérik. Isten mindenható, és azt tesz, amit akar. De általában nem így 
vezeti ma a hívőket, és a jelkérés gyakorlása könnyen vezet zűrzavarhoz 
és kétségekhez.

Isten vezetése ma (miután elkészült a teljes írott kijelentés)
Öt alapelv segít megismerni Isten akaratát szolgálatunkban (és éle-

tünk minden területén).
	Használjuk az eszünket, és tudjuk meg (Róm 12,2), 
	hol van szükség, és hol vannak lehetőségek; 
	milyen irányú képességeink vannak, és mit kedvelünk; 
	hol állnak nyitott ajtók előttünk, és szolgálatunk előtt. Isten 

átformált értelmet adott nekünk, amellyel gondolkozhatunk, 
és bár nem kell teljesen az eszünkre és következtetéseinkre 
hagyatkoznunk, nem szabad teljesen figyelmen kívül hagy-
nunk ezeket sem. 

	Használjuk a szemünket, és nézzünk bele Isten Igéjébe 
(Zsolt 119,105; 2Tim 3,16)! Ma Igéjét használja fel a vezeté-
sünkre. Ez nem úgy történik, hogy találomra ráakadunk versek-
re, hanem a mindennapi, rendszeres igeolvasásunkban és a bibliai 
alapelvek megismerésével értjük meg az Úr akaratát. Isten gyak-
ran használ fel egy-egy verset – amely nem közvetlenül kötődik 
szolgálatunk helyéhez, vagy fajtájához –, amellyel megerősíti azt, 
amit már valamilyen módon megmutatott. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

	Használjuk a fülünket, és halljuk meg olyan emberek tanácsát, 
vezetését, akik beteljesedtek Szentlélekkel (ApCsel 11,25–26; 
16,3). Ne legyünk „magányos farkasok”! Gyakran van szüksé-
günk nagyobb tapasztalattal rendelkező hívők segítségére, külö-
nösen a helyi gyülekezetből. 

	Használjuk a szívünket, és támaszkodjunk a Szentlélek közvet-
len vezetésére, imádkozzunk és várjunk rá! A Szentlélek nyugodt 
bizonyosságot és békességet ad azon az úton, amelyen mennünk 
kell (Ézs 30,21). Békessége legyen „a döntőbíró” a szívünkben 
(Kol 3,15). Ha nincs ilyen békességünk, nem szabad tovább lép-
nünk.

A Szentlélek mind a négy fenti módon vezetheti a hívőket. Ha meg 
akarjuk ismerni akaratát, gyakran mind a néggyel egyszerre mutatja meg 
azt a határozott irányt, amerre el kell indulnunk.

Ha felismertük, vagy meglehetősen nagy biztonsággal ki tudjuk je-
lenti, hogy arra kell mennünk, akkor
	mindent meg kell tennünk Isten akaratának a végrehajtására 

(ApCsel 13,1–3). Lesznek olyan időszakok, amikor nem tud-
juk 100%-os bizonyossággal, hogy mit is tegyünk. Ez különösen 
olyan embereknél fordul elő, akiknek nehézséget jelent nagyobb 
döntéseket meghozniuk. Azt hiszem, ha ilyen helyzetben 98%-
os bizonyosságunk van, lépnünk kell. Ilyenkor kérhetjük az Urat, 
hogy ha jóhiszeműen hibát követtünk el, zárja le előttünk az 
utat, vagy változtassa meg az irányát, és bízzuk rá magunkat. Egy 
mozgásban lévő tárgy irányát mindig könnyebb megváltoztatni, 
mint egy lecövekelt tárgyat. 

Ha Isten vezetését keressük, GONDOLKOZZUNK, OLVAS-
SUK AZ IGÉT, TEGYÜNK FEL KÉRDÉSEKET, IMÁDKOZ-
ZUNK és LÉPJÜNK! 
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A Szentlélek ajándékai

Bevezetés
A téma nagyon sok ellentmondást rejthet. Szeretném aláhúzni, hogy 

az itt kifejtett nézetek saját felfogásomat tükrözik, és saját tanulmányaim 
eredményét összegzik. Azzal a céllal adom közre ezeket, hogy az Olvasó 
gondolkozzon el rajtuk, és maga is tanulmányozza a kérdést. Minden-
kinek ki kell alakítania a saját meggyőződését. Ha ez nem egyezik az 
enyémmel, szeretetben értsünk egyet abban, hogy nem értünk egyet; így 
is közösségben lehetünk egymással, és örülhetünk a közösségnek.

Mi a lelki ajándék?
	Természetfölötti képesség (1Kor 12,4–6).
	A Szentlélektől kapjuk (1Kor 12,1).
	Ő saját, mindenható akarata szerint ad belőlük (1Kor 12,11b).
	Azért kapjuk, hogy Őneki szolgáljunk, és másoknak segítsünk 

(Ef 4,12; 1Kor 14,3–4).
Tudjuk, hogy
	nem minden keresztyén embernek ugyanaz az ajándéka 

(1Kor 12,29–30);
	minden keresztyén ember kapott legalább egy ajándékot 

(1Kor 12,7).

Hol tanít erről a Biblia? 
A következő igeszakaszok említik a Szentlélek ajándékait:
Márk 16,17–18; Róma 12,6–8; 1Korinthus 12,8–10.28–30; 

Efezus 4,11; 1Péter 4,10–11. 
A legtöbb, fent említett igevers a „Krisztus-test” összefüggésben 

szerepel. A Szentlélek az ajándékokat elsősorban a Test javára és nö-
vekedésére adja; elsődlegesen nem az egyes hívők javát és növekedését 
szolgálják.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Miért kaptuk/kapjuk a lelki ajándékokat?
Az Efezus 4,12 világosan megadja a választ, „hogy felkészítse a szente-

ket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére”. Minden ajándéknak 
meghatározott jelentősége és célja van (vagy volt), és lényeges szerepet 
játszik a Krisztus-test, a Gyülekezet növekedésében. Ezek a versek újra 
azt a tényt húzzák alá, hogy a lelki ajándékokat nem saját használatunkra 
és épülésünkre kaptuk, bár Isten nyilvánvalóan megáld, ha engedelme-
sen használjuk azokat. Azért adta, hogy az egyetemes Egyház áldására 
szolgáljanak, és elősegítsék növekedését.

Milyen lelki ajándékokat ismerünk?
A lelki ajándékok pontosan olyanok, amilyennek a Biblia elmondja. 

Azok, amelyek ma is léteznek (vagy létezniük kellene), pontosan ugyan-
olyanok, mint amilyenek a bibliai időkben voltak. 

Ha ma létezik például a csodatétel ajándéka, akkor hasonló lesz 
azokhoz, amelyeket a Biblia világosan leír: Mózes a Vörös-tengernél, Il-
lés a Kármel hegyén, az Úr Jézus lecsendesíti a vihart, Pál és a vak Elimás 
az Apostolok cselekedetei 13,11-ben.

Egy ember fogja gyakorolni, mint a bibliai időkben. A csodatétel 
ajándéka olyan képesség, amelyet egy ember kap, hogy csodákat tegyen. 
Ezt a képességet külön kell választani maguktól a csodáktól. A csodák 
Isten cselekedetei, amelyek ellenkeznek a természet törvényeivel. Ilyene-
ket még ma is láthatunk (pl. az újonnan születés). Ma is vannak csodák. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ma is létezik a csodatétel ajándéka, 
vagy az a képesség, amellyel valaki csodákat tehet. Nagy különbség van 
a csodák és a csodatétel ajándéka között. Hiszem, hogy az előbbi ma is 
létezik, az utóbbi mai létezésében azonban nem hiszek.

Ha a nyelveken szólás ajándéka ma is létezne, hasonlónak kellene 
lennie a bibliai nyelveken szóláshoz (ApCsel 2,4–13). Azok nagyon is 
beszélt nyelvek voltak, amelyeket az igehirdető ugyan nem ismert, a hall-
gatóság azonban igen.

Ha ma létezne a gyógyítás ajándéka, akkor a gyógyítások ma is 
egy pillanat alatt mennének végbe, és teljes gyógyulással járnának, mint 
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a Bibliában. Sőt mindenfajta betegségből meggyógyítanának, és segít-
ségükkel halottakat is feltámasztanának. Nagy különbség van tehát a 
gyógyítás és a gyógyítás ajándéka között. Hiszem, hogy az előbbi ma is 
létezik, azonban az utóbbi létezésében napjainkban nem hiszek.

Mindig létezett minden lelki ajándék?
Egyértelmű, hogy nem. Az Ige világosan megmondja, hogy például a 

csodatétel ajándéka nem mindig volt meg a Biblia történetében. Három 
olyan nagy időszakot ismerünk, amikor Isten a csodatétel ajándékát adta:
	Mózes és Józsué életében;
	Illés és Elizeus szolgálata alatt;
	az Úr Jézus életében, ill. az apostolok szolgálata alatt az Aposto-

lok cselekedeteiben.
Ám Istennek nagyon sok nagy és hűséges követője nem ismert és 

nem is látott ilyen ajándékot (pl. Nóé, Énók, Ábrahám, József, Dávid, 
Nehémiás vagy Keresztelő János).

Az ilyen ajándékok nem az ember hívő életének „fokozataitól”, ha-
nem Isten mindenható akaratától és tervétől függnek.

Mi a lelki ajándékok meghatározott szerepe és célja?
Minden lelki ajándéknak van/volt feladata, és, mint láttuk, bizonyos 

szerepet tölt/töltött be Krisztus Gyülekezetének7 az építésében. Ebben 
láthatjuk a céljukat.

Hiszem, hogy a lelki ajándékokat szerepük szerint három csoportba 
oszthatjuk.

A szolgálathoz szükséges ajándékok
	Isten a Gyülekezetben egyes embereknek megadta azt a képes-

séget, hogy világosan lássák és megértsék, majd rendszerezzék, 
tanítsák és továbbadják a Biblia igazságait a gyülekezetnek.

7 Gyülekezet: azoknak az embereknek az összefoglaló neve, akik a világ minden 
táján Krisztust követik és Őt szolgálják. A helyi közösségeket kis kezdőbetűvel 
jelöljük (gyülekezetek). (Szerk. megj.)

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása



195

Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Ilyen ajándékok a tanítás (Róm 12,7), az intés és a buzdítás, bá-
torítás (Róm 12,8), az evangélizálás és a pásztorolás (Ef 4,11).

	Isten a Gyülekezetben egyes embereket azzal a képességgel 
ajándékozott meg, hogy szolgáljanak (Róm 12,7), vezessenek 
(Róm 12,8), segítsenek (1Kor 12,28), adakozzanak (Róm 12,8), 
irgalmasságot gyakoroljanak (Róm 12,8), és különösen is bízza-
nak Istenben (1Kor 12,9).

A Gyülekezetnek napjainkban is szüksége van ezekre az ajándékok-
ra. Nekem is szükségem van rájuk és másoknak is. Ezért nagyon sze-
retném, ha egyet, vagy akár többet is kaphatnék közülük, hogy segítsek 
velük másokat. Hitem szerint Isten többeket megajándékozott velük 
azért, hogy nekem is segítsenek.

Jelajándékok
Abban az időben, amikor Isten írott Igéje még nem volt teljes, mint 

ma, Isten jelajándékokat adott, amelyek megerősítették kijelentett Igéjét, 
és megmutatták az embereknek, hogy ez a kijelentett Ige valóban Isten-
től jött (Mk 16,17–20; Zsid 2,3–4).

Ilyen ajándékok voltak a csodák, a gyógyítás vagy az igehirdető által 
teljesen ismeretlen nyelveken való beszéd ajándéka (1Kor 12,9−10), az 
ördögűzés, a kígyóméreg vagy más méreg hatástalanításának az ajándé-
ka (Mk 16,17−18). Nekem nincs szükségem ezekre az ajándékokra, és 
nem is vágyom rájuk. Ma már nincs rájuk szükség, mint az újszövetségi 
időkben volt. Ezért meggyőződésem, hogy Isten visszavonta ezeket.

A kijelentés ajándékai
Abban az időben, amikor még nem létezett az Újszövetség, Jézus 

Krisztus Gyülekezetének tudnia kellett, mit mond nekik Isten. Sok új 
igazság kijelentésére volt szükségük, amelyeket csak Isten adhatott.

Mivel az Úr még nem adta át a teljes írott kijelentést, közvetlenül, 
a kijelentés ajándékaival szólt az őskeresztyén egyházhoz, amikor ösz-
szegyülekeztek az imádkozásra. Ezek a prófétálás, a bölcsesség és isme-
ret beszéde, a lelkek megítélésének ajándéka (1Kor 12,8−10), valamint 
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a nyelvek magyarázása voltak. Minden szót, amelyet így mondtak ki, Is-
tentől közvetlenül érkező ajándékként kezeltek: nem volt bennük hiba, 
és ihletettek voltak, mint az írott Ige. A kijelentés ajándékai közül az 
őskeresztyén egyházban a legfontosabb a prófétálás ajándéka volt, és sok 
szempontból a próféta kulcsfontosságú szerepet játszott a gyülekezet-
ben. Az 1Korinthus 14. rendkívül részletesen leírja ezt az ajándékot, 
mert nagyon fontos volt az első keresztyén egyházban.

Nekem nincs szükségem ezekre az ajándékokra, nem is törekszem 
rájuk; a Gyülekezetnek sincs rájuk többé szüksége.

Várhatjuk-e, hogy minden fent említett lelki ajándék napjaink-
ban is megjelenjen? 

Azt hiszem, a válasz a kérdéses ajándék szerepétől függ. Ha szükség 
van ma egy ajándékra, várhatjuk, hogy meglegyen. Ha nincs rá szükség, 
ne vágyjunk rá.

A szolgálat ajándékai
A tanítás ajándékaira nagyon nagy szükség van manapság. Az egy-

ház kétségbeejtően ki van éhezve arra, hogy meghallja, megértse Isten 
Igéjét, és hogy a hívők meg is éljék azt a gyakorlatban. Ezért várhatjuk, 
hogy ezek az ajándékok ma is meglegyenek. A Gyülekezetnek a többi 
szolgálati ajándékra is szüksége van napjainkban: vezetőkre, pásztorok-
ra, szolgákra, segítőkre, adakozókra, és olyanokra, akik irgalmasok, vagy 
akiknek nagy a hitük.

Jelajándékok
Isten írott Igéje teljes. Önmagáért beszél, igazsága bizonyított, és a 

Szentlélek ereje támasztja alá. Nem gondolom, hogy bármire is szüksé-
günk lenne ma Isten írott Igéjének megerősítéséhez. Ha hirdetik, ön-
magában elégséges, az Igében van az erő. Ezért nem várom, hogy ma 
jelajándékokat lássak. 

A kijelentés ajándékai
Isten írott Igéje teljes, ezért nincs többé szükség további kijelentés-

re. Isten szólt, és kijelentése lezáródott. Nincs szükségünk további igaz-

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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ságra. Meg kell viszont értenünk a már rendelkezésünkre álló igazságot 
(ezért olyan fontosak és szükségesek a szolgálati ajándékok). Ezért nem 
várom ma a kijelentés ajándékait, és komolyan kétségbe vonom, ha bárki 
is azt állítja magáról, hogy birtokában van ilyen ajándéknak.

A Szentlélek minden ajándékára szükség volt valamikor a Gyüleke-
zet építéséhez, de nem ugyanabban az időben volt szükség mindegyikre. 
Ha ma építenek egy épületet, ma is vannak olyan szakmunkák, ame-
lyekre csak az építkezés kezdeti szakaszánál van szükség. Ezért olvassuk 
a Gyülekezetről mint épületről ezt az Efezus 2,20-ban: „ráépültetek az 
apostolok és próféták alapjára”. Az apostolság és a prófétálás ajándékára 
mindenképpen szükség volt a Gyülekezet megalapozásánál, de a későb-
bi építkezéshez már nem kellettek. 

Újra és újra megismétlem: nem várom, hogy ezeket meglássam. 
Ugyanakkor tudom, hogy Isten teljhatalmú Úr: azt tesz, amit akar, és 
akkor, amikor akarja.

Hogyan tudhatjuk meg, hogy milyen lelki ajándékot vagy aján-
dékokat kaptunk? 
	Kérjük Istent, hogy mutassa meg, hogyan szolgáljuk Jézus Krisz-

tus Gyülekezetét! 
	Értsük meg és soroljuk fel azokat az ajándékokat, amelyekről úgy 

látjuk, ma is a Gyülekezet rendelkezésére állnak! Ne feledjük: 
egyes ajándékokra a Gyülekezet kezdeti szakaszában szükség 
volt, de ma már nincs szükség rájuk!

	Minden lehetséges alkalmat használjunk fel a szolgálatra! 
	Van-e olyan szolgálat, amelyet nagyon szívesen végeznénk? 

Amelynek nagyon örülnénk? Amelyet jól tudnánk végezni? 
	Kérdezzük meg a lelkipásztort és a gyülekezet vezetőit, ők is úgy 

látják-e, hogy ezt az ajándékot kaptuk Istentől!
	Fejlesszük és használjuk az ajándékot, amennyire csak tudjuk 

(1Tim 4,14; 2Tim 1,6)!
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Segítség az imádkozásban

Imaéletünkben az alábbiakra van elsősorban szükségünk. 
	Tudjuk, hogy mit és kiért imádkozzunk!
	Tartsuk fontosnak az imádkozást!
	Legyen erő az imádságainkban!
A Szentlélek egyik szolgálata az, hogy mindehhez segítséget kínál.
	Vezet minket az imádkozásban (Róm 8,26a; Ef 6,18; 1Jn 5,14). 
	Szívünkre helyez imatémákat, ügyeket, személyeket (Róm 26b; 

Ef 18).
	Erőt ad imádkozás közben ( Júd 20).
Jézus Krisztus a mennyben imádkozik értünk.
A Szentlélek imádkozik általunk és mibennünk, vezet és ránk ter-

heli az imádkozás szolgálatát.

Megvilágosítás

A Szentlélek egyik elsődleges szolgálata manapság az, hogy tanít, és 
segít megérteni Isten Igéjét. Az Úr Jézus a János 16,12–15-ben megígér-
te, hogy a Szentlélek végzi majd ezt a szolgálatot.

Az apostoli levelek háromszor utalnak erre a szolgálatra, és úgy ír-
ják le, mint „felkenetést” vagy „kenetet”. A Szentlélek felken minket, hogy 
megértsük Isten Igéjét. Ezek az utalások azt is világossá teszik, hogy a 
felkenetés minden hívőre érvényes, nemcsak néhány kiváltságos keresz-
tyénre.
	1János 2,20: „Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok 

is mindnyájan.”
	1János 2,27: „De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kap-

tatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket”.
	2Korinthus 1,21: „aki pedig … felken, az Isten az”.
A Szentlélek tanítói szolgálatának bővebb leírása az 1Korinthus 2,9–

16-ban található.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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A Szentlélekkel való beteljesedés

Ezzel a rendkívül fontos kérdéssel külön foglalkozom, mert tulaj-
donképpen annak a nyolc szolgálatnak az alapja, amelyet a Szentlélek 
ma végez a hívők életében. 

Hogyan lehet üdvbizonyosságom? 
Hogyan megy végbe a megszentelődés az életemben? 
Hogyan teremhetek gyümölcsöt? 
Hogyan lehet erő a szolgálatomban és az életemben? 
Hogyan ismerhetem fel Isten vezetését?
Hogyan ismerhetem fel és használhatom a Szentlélektől kapott 
ajándékaimat?
Hogyan imádkozhatom jobban? 
Hogyan érthetem meg világosabban Isten Igéjét?

Minderre ugyanaz a válasz: ha beteljesedem Szentlélekkel. 

Jelentése
Tapasztalati igazság, de nem eksztatikus vagy misztikus élmény. 
A Szentlélekkel való beteljesedés nem azt jelenti, hogy többet kell 

kapnom a Szentlélekből. Egyesek csak részben megtöltött edénynek 
látják magukat, amelyet túlcsordulásig meg kell tölteniük, ezért többet 
akarnak kapni a Szentlélekből, hogy beteljesedhessenek Ővele. A Szent-
lelket azonban nem adagokban kapjuk. Isten a megtéréskor nem részle-
gesen adta nekünk Szentlelkét, hanem megajándékozott az Ő Szentlel-
kével.

A Szentlélekkel való beteljesedés azt jelenti, hogy Ő kap többet be-
lőlem! A Biblia azt tanítja, hogy templom vagy ház vagyok, amelyben 
hit által benne lakik a Szentlélek (1Kor 3,16–17; 6,19–20). Lehetnek 
azonban olyan szobák a házamban, amelyeket meg akarok tartani ma-
gamnak, és amelyeket elzárok előle. A Szentlélekkel való beteljesedés az, 
amikor az egész templomba beengedem, hogy betölthesse azt.
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A Szentlélekkel való beteljesedés alapvetően az engedelmességgel és 
az irányítással függ össze. Ha engedelmeskedem neki és átadom az irá-
nyítást, betölt; egyre inkább tapasztalhatom és élvezhetem a Szentlélek 
nyolc szolgálatát.

Az Újszövetség más parancsokat és gondolatokat is használ a Szent-
lélekkel való beteljesedés leírására. Több helyen olvassuk, hogy Lélek-
ben kell járnunk (Róm 8,4; Gal 5,16.25), illetve engednünk kell, hogy a 
Szentlélek vezessen (Róm 8,14; Gal 5,18)!

Hol tanít erről a BIblia?
A fő igeszakasz az Efezus 5,18–21. Pál írja a 18. versben: „Ne részeges-

kedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Szentlélekkel!”
Az Efezus 5,18-ból és a nyelvtani alakból négy következtetést von-

hatunk le.
	A Szentlélekkel való beteljesedés parancs. Az Ige a felszólító mó-

dot használja.
	A Szentlélekkel való beteljesedés minden hívőnek szól. Az Ige a 

többes számot használja.
	A Szentlélekkel való beteljesedés csak az Ő erejével lehetséges. 

Az Ige (az eredeti szövegben) passzív szerkezetet használ.
	A Szentlélekkel való beteljesedés a mindenkori mában megélt, 

folyamatos tapasztalat. Az (eredeti) ige a jelen idejű folyamatos 
igealakot használja.

Ez a rész és a kapcsolódó szakaszok azt tanítják, hogy a Szentlélek-
kel való beteljesedés nem jelent mást, minthogy az Ő uralma alatt állok. 
Ezt a következtetést három tényből vonhatjuk le.
	A Szentlélekkel való beteljesedés parancsánál arra utal az Ige, 

hogy „ne részegedjünk meg bortól”, de egyben ellentétbe is állítja 
vele. Miben hasonlít, illetve miért összeegyeztethetetlen a bortól 
lerészegedett állapot és a Szentlélekkel való beteljesedés? A ré-
szeg a bor uralma alatt áll; a Szentlélekkel beteljesedett ember a 
Szentlélek uralma alatt áll. A lényeg tehát az URALOM.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	A Kolossé 3,16–18 Isten Igéjére vontakoztatja az URALOM 
gondolatát. A Szentlélek az Igét használja, és azzal segíti, vezeti, 
irányítja a hívőket. 

	„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok 
egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást … lelki énekekkel, 
hálaadással…”

	A „teljesedjetek be” szavakat Pál gyakran az „uralom” jelentés-
tartalommal használja. Az uralkodik az emberen, ami betölti. 
A Lukács 5,26-ban az emberek félelemmel teltek meg, vagyis a 
félelem uralkodott rajtuk. A „betöltés, beteljesedés” szó birtokba 
vételt, ez pedig uralmat jelent. 

A Szentlélekkel való beteljesedés ezért nem jelent mást, mint hogy 
az Ő uralma alatt állok, és engedelmeskedem akaratának. 

Míg ebben a kérdésben az Efezus 5,18 a kulcsvers, az Újszövet-
ségben 13 másik vers is utal a Szentlélekkel való beteljesedésre: Lu- 
kács 1,15.41.67; 4,1; Apostolok cselekedetei 2,4; 4,8.31; 6,3; 7,55; 9,17; 
11,24; 13,9.52. 

Ha ezeket a verseket szövegkörnyezetükben vizsgáljuk, érdekes kö-
vetkeztetésekre jutunk. 
	A Szentlélekkel való beteljesedés tapasztalat ugyan, de nem egy-

szeri tapasztalat. Azok a tanítványok, akik beteljesedtek Szent-
lélekkel (ApCsel 2,4), újra beteljesedtek később (ApCsel 4,8.31). 
Pálról is többször olvassuk ugyanezt (ApCsel 9,17; 13,9.52). 
„Egy keresztség, de sok beteljesedés” van. 

	A Szentlélekkel való beteljesedés embereknél csak egy ideig tart, 
míg az Úr Jézus esetében állandó állapot volt:
	az Úr Jézus teljes volt Szentlélekkel (Lk 4,1); 
	hét férfi … teljes Szentlélekkel (ApCsel 6,3); 
	István teljes volt Szentlélekkel (ApCsel 7,55); 
	Barnabás „derék ember volt, telve Szentlélekkel” 

(ApCsel 11,24). 
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	Ezek a versek mind-mind tökéletesen egybehangzanak a Szent-
lélek uralmáról szóló tanítással, ahogyan azt az Efezus 5,18-ban 
olvashatjuk.

Milyen következményekkel jár?
Az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben azok, akik 

beteljesedtek vagy teljesek voltak Szentlélekkel, a Szentlélek uralma alatt 
álltak. Ezért jobban  tudták szolgálni Istent, és el tudták végezni azokat a 
feladatokat, amelyekre az Úr elhívta őket.
	Merészen és bátran hirdették az evangéliumot, ill. Isten csodála-

tos tetteit (ApCsel 2,4–11.14–40; 4,8–31; 9,17–20). 
	Isten megáldotta igehirdetői szolgálatukat (ApCsel 11,24; 13,52; 

14,1). 
	Szolgálhattak hívő társaiknak, amikor azok szükséget szenved-

tek (ApCsel 6,3).
	Békességben tudtak meghalni (ApCsel 7,55).
Az Efezus 5,18-ban a hangsúly inkább az életben látható eredmé-

nyen és a hívő ember jellemén van. Négy olyan igenevet találunk ott, 
amelyek nyelvtanilag összefüggnek a „teljesedjetek be Szentlélekkel” pa-
ranccsal, és amelyek a beteljesedés négy következményét és eredményét 
írják le.
	Közösség más hívőkkel, közös istentisztelet: „beszélvén egymás-

sal zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben”.
	Az Úr dicsérete: „zengedezvén szívetekben az Úrnak”.
	Mindenkori hálaadás az Úrnak: „hálákat adván mindenkor min-

denekben az Úrnak”.
	Engedelmesség más hívőknek: „engedelmeskedvén egymásnak”.
A második és harmadik az Istennel való kapcsolatunkat érinti az 

istentiszteleten, míg az első és a negyedik a hívőkkel való kapcsolatunk-
ra utal. Helyes kapcsolatunk Istennel és a testvéreinkkel a Szentlélekkel 
való beteljesedéssel áll összefüggésben. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Mit jelent ez nekem?
	Fontos beteljesednem és a Szentlélek uralma alatt élnem 

(Ef 5,18). 
	Fontos a rám bízott gyermekeket is arra bátorítanom, hogy enge-

delmeskedjenek ennek a parancsnak.

A Szentlélekkel való kapcsolatunkat érintő 
további parancsok

Éljünk a Lélek által (Gal 5,16.25)!
Azt hiszem, ez hasonló Pálnak a Szentlélekkel való beteljesedésre 

vonatkozó parancsához. Úgy tudok a Lélek által élni, ha mindenben rá 
támaszkodom, és teljesen átengedem az irányítást neki. Az eredmény 
a szent élet lesz, mert nem teljesítjük a test kívánságait.

Ne szomorítsuk meg a Lelket (Ef 4,30)!
Ha vétkezünk, a Szentlélek megszomorodik, vagy megbántódik. 

A szövegkörnyezet megmutatja, mi szomorítja meg különösen: a ha-
zugság, az indulatosság, a lopás, a lustaság, az önzés, a káromkodás, 
a keserűség, a pletykálkodás, a rosszindulatú beszéd, a rosszakarat, 
a szívtelenség, a keményszívűség és az engesztelhetetlenség. Figyeljük 
meg, a legtöbb jelző az emberi kapcsolatokra vonatkozik, és tulajdon-
képpen a nyelv helytelen, bűnös használatából ered. 

Ne oltsuk meg a Lelket (1Thessz 5,19)!
Itt, a szövegkörnyezet alapján, a lelki ajándékokra való utalás tör-

ténik. Azt a parancsot kaptuk, hogy ne fojtsuk el magunkban azokat a 
lelki ajándékokat, amelyeket a Szentlélektől kaptunk. Ha uralma alatt 
állunk, akkor használni fogjuk ezeket. Az említett ajándékokat nem sza-
bad megvetnünk, de meg is kell vizsgálnunk (20−21. v.).
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A Szentlélek ellen elkövetett bűn (vagy káromlás)

Erről a bűnről az Ige a Máté 12,31–32-ben ír. Sok fiatal hívő aggó-
dik azon, vajon nem követte-e el, mert akkor nem kaphat bocsánatot.

Az Úr Jézus kijelentésének hátterét a Máté 12,22–30-ban olvashat-
juk. Az Úr Jézus démonokat űzött ki egy emberből a Szentlélek erejével, 
és a farizeusok azzal vádolták, hogy a Sátán hatalmával űzte ki azokat. 
Vagyis azzal követték el a Szentlélek elleni bűnt, hogy a Szentlélek mun-
káját, amely nyilvánvalóvá vált a csodában, a Sátánnak tulajdonították. 
Ez a farizeusok esetében természetesen nem elszigetelt eset volt. Go-
nosz, hitetlen szívük miatt utasították vissza a nyilvánvaló bizonyítéko-
kat, amelyeket az Úr Jézus újra meg újra eléjük tárt.

Az Úr Jézus ma már nem jár közöttünk testben, és nem tesz cso-
dákat úgy, mint akkor, amikor az emberek között élt. Ezért én úgy 
értelemezem, hogy ezt a bűnt ma nem követheti el senki elsődleges ér-
telemben. 

A Szentlélek azonban ma is bizonyságot tesz az Úr Jézusról. Bi-
zonyságtételét hitetlenség visszautasítani. Aki nem fogadja el, vagyis 
nem hisz a Szentlélek bizonyságtételének, nem üdvözülhet, és továbbra 
is korábbi állapotában marad. Ma a Szentlélek elleni bűn – másodlagos 
értelemben – nem egyetlen cselekedet, hanem a hitetlenség állapota. Ha 
valaki nem hisz Krisztusban, a Megváltóban, az a Szentlélek folyamatos 
visszautasítása. Ilyen állapotban az ember nem üdvözülhet, mert kívül 
helyezi magát Isten megbocsátó szeretetének a hatókörén.

Mindkét esetben világosan kell látnunk, hogy a hívő ember már nem 
vétkezhet a Szentlélek ellen, és nem káromolhatja a Szentlélek Istent.

Semmilyen utalást nem találunk arra, hogy Anániás és Szafira bűne 
(ApCsel 5.) a Szentlélek elleni bűn vagy káromlás lett volna. Az igaz, 
hogy hazudtak neki, de csak a testi halál ideig való ítéletét szenvedték 
el miatta.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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A Szentlélekről szóló tantételek
Javaslatok és vázlatok

A Szentlélek Személye és tevékenysége
Készítsünk jól áttekinthető vázlatot! A témát alaposan és egyszerűen 

tanítsuk! Különösen gondosan magyarázzuk a Lélek (vagy Szellem) szót! Az 
gyakran egészen mást jelent a mai gyermeknek, mint nekünk.

Bibliai leckék 
Sok bibliai leckét taníthatunk ebben a témában. 
	A Szentlélek Isten. − Az Úr Jézus megkeresztelése (Mt 3,13–17; 

28,19–20);
	A Szentlélek az Egyházban és a hívőkben van jelen. – Pünkösd 

(ApCsel 2,1–40);
	A Szentlélek képes bárkit megújítani. – Az Úr Jézus és Nikodémus 

( Jn 3,1–16);
	A Szentlélek vezet. – Az etióp kincstárnok (ApCsel 8,26–40);
	A Szentlélek ereje megváltoztat. – Péter megváltozása 

(ApCsel 2,1–40);
	A Szentlélek felismerteti velünk bűnünket, megszabadít minket, és 

építi Isten Gyülekezetét. – Az első megtértek (ApCsel 2,1–40).

Igeversek
Bár az előző oldalakon már sok igeverset idéztem, említenék még néhányat: 
	2Korinthus 13,14 (a Szentlélek istenségéről);
	János 16,8−11 (a Szentlélek meggyőző munkájáról);
	Efezus 5,18 (a Szentlélekkel való beteljesedésről);
	2Korinthus 3,18 (a Szentlélek megszentelő munkájáról);
	1Korinthus 6,19 (a Szentlélek bennünk lakozásáról);
	Aposotolok cselekedetei 1,8 (a Szentlélek erejéről). 
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Bibliai jelképek 
A Biblia számos jelképet használ a téma szemléltetésére. Ezek nagy 

segítséget jelenthetnek a gyermekek tanításában a szemléltető képanyag fel-
használásával együtt. Minden esetben szükséges azonban az alapos magya-
rázat. 
	Olyan, mint a szél: láthatatlan, de nagy ereje van ( Jn 3,8).
	Olyan, mint a víz: megelégít, és rajtunk keresztül megáld másokat is 

( Jn 7,37–39). 
	Olyan, mint a tűz: jelzi, hogy elégedett azokkal, akik neki szolgálnak 

(ApCsel 2,3). 
	Olyan, mint az olaj: elválaszt a szolgálatra és segít abban 

(ApCsel 10,38; 2Kor 1,21; 1Jn 2,20). 
	Olyan, mint a pecsét: Ő a mi biztonságunk és Mesterünk (Ef 1,13; 

4,30). 
	Olyan, mint a galamb: szelíd, és szeret minket (Lk 3,22). 
	Olyan, mint a zálog: szavatolja üdvösségünket (Ef 1,14).
A Szentlélek jelképeinek, az általam adott értelmezéseken kívül, termé-

szetesen van más magyarázatuk is. 

Képekkel illusztrált leckék
	Látod a szelet? Megtapogathatod? Tudod, honnan fúj?
	Isten Szentháromság.
	A Szentlélek Isten.
	Mindig Jézus Krisztusra mutat.
	Mindig megmutatja vétkeinket.
	Amikor befogadjuk Krisztust, újjá tesz. (alkalmazás a még meg nem 

tért gyermekre)
	Segít megérteni a Bibliát. (alkalmazás a megtért gyermekre)
	Megadja az erőt ahhoz, hogy Krisztusnak éljünk. 
	Vezet.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Bizonyosság

Bibliai leckék
Nem sok olyan bibliai lecke van, amelyben ezt központi igazságként 

taníthatjuk. Néhány történetben azonban találunk erre utalást. Ott körbe-
járhatjuk a témát.
	A filippi börtönőr megtérése (ApCsel 16,19–34), ahol különös hang-

súlyt helyezhetünk a 31. vers ígéretére. 
	Péter pünkösdi igehirdetése (ApCsel 2,1–41), ahol különös hang-

súlyt helyezhetünk a 38. és 39. versre. 
	Az Úr Jézus és Nikodémus ( Jn 3,1–16), ahol különös hangsúlyt 

helyezhetünk a 15. és 16. versre. 
	A tékozló fiú (Lk 15,11–32), ahol különös hangsúlyt helyezhetünk 

az apa örömére.
	A megigazult vámszedő (Lk 18,9–14) 
	Saul és Barnabás Antiókhiában (ApCsel 13,14–52), ahol különös 

hangsúlyt helyezhetünk a 38. és 39. versre.

Igeversek 
Lapozzunk vissza az üdvbizonyosságról szóló részhez és azokhoz a ver-

sekhez, amelyeket elmagyarázhatunk és taníthatunk. A gyermekek tanulják 
meg ezeket kívülről!

Képekkel illusztrált leckék
	Honnan tudhatok valamit biztosan?
	A Biblia Isten Igéje.
	Teljesen igaz.
	Isten mindig megtartja ígéreteit.
	Megígérte, hogy üdvösséget ad azoknak, akik hittel befogadják Krisz-

tust.
	Fogadd be, és örökre megszabadít! (alkalmazás a még meg nem tért 

gyermekre)
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	Változást fogsz látni az életedben.
	Jézus Krisztus imádkozik érted.
	A Szentlélek békességet ad. (alkalmazás a megtért gyermekre)

A megszentelődés, a Lélek gyümölcse és a Lélek ereje 

Bibliai leckék
Olyan bibliai leckét használjunk, ahol valakinek az életében, aki hittel 

befogadta Krisztust, látható, érzékelhető változás, fordulat áll be. A változás 
kapcsán rámutathatunk a lelki növekedésre és fejlődésre is.
	Pál megtérése és lelki növekedése (ApCsel 9,1–31 és a következő 

fejezetek); 
	Timóteus lelki növekedése (ApCsel 14,7-től kezdve Pál két, neki írt 

leveléig);
	Ennek a tantételnek a tanításához a Szavak nélküli könyv zöld olda-

lát is megtaníthatjuk. 

Igeversek
Lásd a megfelelő részt a 180–187. oldalakon.

Képekkel illusztrált leckék
	Szeretsz figyelni valamit, ami láthatóan növekszik?
	Fogadd be Jézus Krisztust! (alkalmazás a még meg nem tért gyer-

mekre)
	Isten azt akarja, hogy növekedj és teremj gyümölcsöt. (alkalmazás a 

megtért gyermekre)
	Olvasd Igéjét és engedelmeskedj!
	Bármikor beszélhetsz vele.
	Mondd el másoknak, mit tett!
	Bűnbánattal valld meg bűnödet, és fordulj el a bűntől! 
	A Szentlélek segít, és munkálkodik benned. 
	Növekedni fogsz, és egyre jobban hasonlítasz majd az Úr Jézusra.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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A Szentlélek vezetése 

Bibliai leckék
Isten vezetését számos bibliai leckében szemlélhetjük. Ezekkel megtanít-

hatjuk a vezetés különböző alapelveit, bár hangsúlyoznunk kell, hogy Isten 
vezetési módszere a Bibliában gyakran nem ugyanaz, mint ma.
	Isten vezeti Ábrahám szolgáját (1Móz 24.);
	Isten vezeti és használja Fülöpöt (ApCsel 8,26–40);
	Isten Barnabáson keresztül vezeti Pált (ApCsel 11,19–26), és Pálon 

keresztül Timóteust (ApCsel 16,1–4); 
	A macedón férfi Európába hívja Pált (ApCsel 16,1–10); 
	Ézsaiás elhívása (Ézs 6,1–8);
	Pál és Barnabás elhívása a misszióba (ApCsel 13,1–12); 
	Mózes elhívása (2Móz 3.); 
	Jónás elhívása ( Jón  1−3.).

Képekkel illusztrált leckék
	Megtörtént már veled, hogy elvesztél?
	Isten mindent tud: ismeri a múltat, a jelent és a jövőt is.
	Tudja, hogy mi neked a legjobb.
	Fogadd be Krisztust, és a Szentlélek hit által beléd költözik! (alkal-

mazás a még meg nem tért gyermekre)
	Az Igével vezet.
	Olvasd az Igét, és gondolkozz rajta mindennap!
	Bölcs emberek tanácsaival is vezet. 
	Békességet ad. Kérd Isten vezetését! (alkalmazás a megtért gyermekre)
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A Szentlélek ajándékai 

Bibliai leckék
Időnként taníthatunk olyan bibliai leckét, amelyben a Szentlélek egyik 

ajándékát láthatjuk „működés” közben. Valamit, amire a ma élő Gyüleke-
zetnek (és a gyermekeknek is) szüksége van. Bátorítsuk a gyermekeket arra, 
hogy imádságban kérjék Istent, mutassa meg nekik, milyen ajándékot kap-
tak, majd használják lelki ajándékukat mások és gyülekezetük javára. 
	Az irgalmasság ajándéka ( Jézus meggyógyítja a tíz bélpoklost – 

Lk 17,11–19; Jézus meggyógyítja a vak Bartimeust – Lk 18,35–43; 
Jézus meggyógyítja a kananita asszony lányát  – Mt 15,21–28);

	A vigasztalás ajándéka (Barnabás − ApCsel 4,36; 9,27; 11,22–36; 
15,36–39);

	Az evangélizálás ajándéka (Fülöp − ApCsel 8,26–40);
	Az adakozás ajándéka (Barnabás− ApCsel 4,31–37);
	A segítségnyújtás ajándéka ( János Márk − ApCsel 12,25; Kol 4,10; 

2Tim 4,11; 1Pt 5,13); 
	A tanítás ajándéka (Akvila és Priscilla – ApCsel 18,1–4.24–28; 

Róm 16,3; 2Tim 4,19).

Missziós történetek
Ezekben a történetekben azt láthatják a gyermekek, hogy az egyes misz-

szionáriusok milyen ajándékokat kaptak Istentől. 
	Müller György − a hit ajándéka; 
	Studd Károly – az evangélizálás ajándéka;
	Alfred Buxton – a segítségadás ajándéka;
	Hudson Taylor – a vezetés ajándéka.
Olyan emberekről is mondhatunk példákat, akiket ismerünk, és akiknél 

látjuk a Szentlélek ajándékát.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Képekkel illusztrált leckék
	Szeretnél örömet szerezni Istennek?
	Az első lépésként fogadd be Krisztust! (alkalmazás a még meg nem 

tért gyermekre)
	Isten feladatot tartogat neked.
	Segít, hogy másoknak is beszélj Jézus Krisztusról.
	Segít, hogy taníts és biztass más hívőket.
	Segít, hogy tudj adni.
	Segít, hogy egyre jobban bízzál benne.
	Mások segítőjévé tesz.
	Kérd Istent, hogy mutassa meg neked, mit tegyél! (alkalmazás a 

megtért gyermekre)

A Szentlélekkel való beteljesedés
Sok jó módszerrel taníthatjuk gyermekeknek ezt az igazságot vagy pa-

rancsot. 

Bibliai leckék
A legtöbb leckét az Apostolok cselekedeteiben találjuk, mert ott találko-

zunk több olyan emberrel is, akik beteljesedtek Szentlélekkel.
	Péter bátorsága Pünkösd napján és Isten áldása (ApCsel 2,1–40);
	A tanítványok üldözése (ApCsel 4,1–31);
	A másoknak adott segítség jelentősége és módja (ApCsel 6,1–7);
	István halála (ApCsel 7.);
	Pál szolgálata (ApCsel 9,17–31);
	Barnabás szolgálata (ApCsel 11,19–30).
Más leckékben is taníthatjuk ugyanezt az igazságot.
	Józsué, a nagy vezető (4Móz 27,18; 5Móz 34,9; Józs 1.);
	Keresztelő János élete és szolgálata (Lk 1,15–17);
	Erzsébet és Zakariás (Lk 1,41–45.67–80).
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Missziós történetek
Hasznos lesz a gyermekeknek, ha hallják, hogyan használ fel ma a 

Szentlélek Isten olyan embereket, akiknek az életében uralkodhat.
Jó példák erre:
	Hudson Taylor;
	William Carey;
	Amy Carmichael;
	Studd Károly;
	Jim Elliot;
	Eric Liddell;
	Corrie Ten Boom.
A fenti (és más) misszionáriusok, képekkel illusztrált leckéi beszerezhe-

tők a GyEK/VISZ-től.

Képekkel illusztrált leckék
	Ki vagy mi uralkodik az életedben?
	Jézus Krisztus meghalt a bűneidért.
	Fogadd be a Megváltót! (alkalmazás a még meg nem tért gyermekre)
	A Szentlélek eljön, és benned lakik.
	A Bibliából szól hozzád.
	Azt akarja, hogy engedelmeskedj neki.
	Megadja az erőt ahhoz, hogy engedelmeskedni tudj.
	Ha az Úr uralkodik az életedben, megáld és felhasznál.
	„Házad” minden szobáját akarja. (alkalmazás a megtért gyermekre)

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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A GyEK/VISZ-től beszerezhető anyagok:
	Apostolok cselekedetei 1. és 2. (12 lecke);
	Gyermekek a Bibliában (5 lecke olyan gyermekekről, akiket Isten 

felhasznált);
	Isten szerint való élet (12 lecke a keresztyén életről); 
	Szeressük Isten akaratát! (6 lecke a keresztyén közösségről);
	Az imádság nagy kérdései (6 lecke az imádságról); 
	Taníts minket imádkozni! (5 lecke az imádságról); 
	A csendes idő (1 lecke);
	Fuss, mama, fuss! (5 részes missziós történet Mary Slessor életéről); 
	Kannibálok között (5 részes missziós történet John Patonról); 
	Hudson Taylor (5 részes missziós történet); 
	Merek (5 részes missziós történet Amy Carmichael életéről); 
	Egy ember Isten tervében (missziós történet Jim Elliot életéről); 
	Studd Károly (5 részes missziós történet); 
	Corrie ten Boom (5 részes missziós történet életéről és szolgálatáról);
	Találkozz a Szerzővel! (5 leckés tanítás a Szentlélekről).
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9. fejezet

négy különböző tantétel

A gyülekezetről szóló bibliai tanítás

A gyülekezet jelentése
A gyülekezet szó a görög ekklészia szó fordítása, ami kihívottat je-

lent. A Biblia kétféleképpen használja. 
	Élő szervezet

A Gyülekezet Krisztus titokzatos teste, amely mindazokból áll 
– tekintet nélkül a felekezeti hovatartozásra –, akiket az Atya 
Isten kiválasztott minden nemzetből, nyelvből és minden időben 
(Ef 1,1–4; 1Pt 1,1–2.), akiket az Úr Jézus Krisztus a vérén vá-
sárolt meg (ApCsel 20,28; 1Pt 1,2), és a Szentlélek megszentelt, 
elkülönített (2Thessz 2,13; 1Pt 1,2). Soraiba tartoznak mind-
azok, akik befogadják Isten Fiát, visszatükrözik Isten szentségét, 
és továbbadják másoknak Isten üzenetét.
A Gyülekezet az Ő nevéről nevezett emberekből áll, aki-
ket a pogányok és a zsidók közül választ ki a saját dicsőségére 
(ApCsel 15,14). 

	Szerveződés
A Gyülekezet ebben az értelemben azokból áll, akik bárhol ösz-
szegyülekeznek Isten Igéjének alapelvei szerint és az Úr Jézus 
Krisztus nevében, abból a célból, hogy Istent imádják, neki szol-
gáljanak és róla tegyenek bizonyságot (ApCsel 2,41–42; 16,5).
A Gyülekezet tagjai tehát megtért és újonnan született hívő ke-
resztyének (ApCsel 2,38–41.44.47), akiket megkereszteltek a 
Szentháromság Isten nevében (Mt 28,19), akik szilárdan gyö-
kereznek a bibliai tanokban (ApCsel 2,42), készek arra, hogy 
közösségben és egységben éljenek más hívőkkel a helyi gyüleke-
zetekben (ApCsel 14,2−3; Fil 2,1–3), és alávessék magukat a 
gyülekezeti fegyelemnek (1Kor 5,11–13; Zsid 13,17).

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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A Gyülekezet jelképei
Az Újszövetségben a Gyülekezet három szimbólumát vagy képét 

találhatjuk meg.
	Test, amelynek Jézus Krisztus a feje (Róm 12,4–5; 1Kor 12,12–

27; Ef 4,11–16; Kol 1,18).
Jézus Krisztus az Egyház feje, és tagjai által munkálkodik, akik 
rá támaszkodnak mindenben, és akiktől Ő engedelmességet vár. 
Egységet, együttérzést, kölcsönös megbecsülést eredményez, 
és kizárja a féltékenységet az, ha világosan látjuk és értjük ezt 
a szimbólumot.

	Menyasszony, akinek Jézus Krisztus a Vőlegénye (2Kor 11,2; 
Ef 5,25–32; Jel 19,7).
Jézus Krisztus a Gyülekezet Vőlegénye; menyasszonyától sze-
retetet, tisztaságot, hűséget, engedelmességet vár, és előre örül 
annak, hogy létrejöhet majd a „házastársi kapcsolat” a Bárány 
menyegzői vacsoráján.
A menyasszony szeretetet (Ef 5,25), segítséget (Ef 5,26) és biz-
tonságot (Ef 5,30) kap a Vőlegénytől.

	Épület, amelynek Jézus Krisztus az alapja és fő sarokköve 
(1Kor 3,10–17; 2Kor 6,16; Ef 2,21–22; 1Pt 2,4–6), és amely-
ben ma Isten lakozik (1Kor 3,16; 2Kor 6,16: Ef 2,22).
Jézus Krisztus az alap. Azt akarja, hogy Őt szolgáljuk, és vigyük 
az evangéliumot az elveszetteknek, hogy sokkal többen lehesse-
nek élő kövek ebben az épületben. Ám akaratát csak az Ő igazsá-
gának alapján teljesíthetjük (Mt 16,17–18; 1Kor 3,10–11).

A szentségek
Ma az Egyházban két fő szentség létezik: 
	a keresztség, melyet
	Krisztus rendelt el (Mt 28,19–20), és
	az őskeresztyén egyház gyakorolt (ApCsel 2,41–42; 8,35–39); 
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	az úrvacsora, melyet
	Krisztus rendelt el (1Kor 11,23–34), és
	az őskeresztyén egyház megtartott (ApCsel 2,42).

A Gyülekezet célja
	Hirdetni Isten sokféle bölcsességét (Ef 3,10); 
	örök dicsőséget hozni Istenre (Ef 3,20–21); 
	lakóhelyet nyújtani Istennek (Ef 2,20–22);
	bizonyságot tenni az igazságról (1Tim 3,15);
	tagjait építeni (Ef 4,1−6);
	az evangéliumot hirdetni a világnak (Mt 28,18–20).

Az angyalokról szóló tanítás
A gyermekeknek hallaniuk kell az angyalokról. Kik az angyalok, és 

mi a feladatuk.

Kik az angyalok?
	Lelki lények (pneuma), akik időnként emberi formában jelentek 

meg adott feladatok elvégzésére (1Móz 19,1; 32,1; Zsolt 104,4; 
Lk 1,11.26; 2,8–15; Zsid 1,14).

	Nagyon sokan vannak ( Jel 5,11), és különböző rangjuk van (pl. 
1Thessz 4,16; Júd 9).

	Nagy hatalommal rendelkeznek (2Pt 2,11; Jel 18,1).
	Nem lehetnek imádatunk tárgyai (Kol 2,18; Jel 22,8–9).

Mi a feladatuk?
	Isten mennyei küldöttei (Zsid 1,14).
	A hívőknek szolgálnak (Zsolt 91,11; Mt 18,10; Lk 15,10; 

ApCsel 12,7; Zsid 1,14). Helyes és biblikus, ha hiszünk az 
őrzőangyalokban. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Az Úr Jézust imádják (Zsid 1,4–8) és neki szolgálnak (Mt 4,11; 
Lk 22,43). 

	Vannak közöttük bukott angyalok (2Pt 2,4; Júd 6), akik a Sátánt 
szolgálják.

A Sátánról szóló tanítás
Meg kell értenünk, és tanítanunk kell a gyermekeknek is, hogy lé-

tezik az ördög, aki Istennek és Isten népének az ellensége. Bár ő maga 
nincs mindenütt jelen, a démonok létezése azt jelenti, hogy befolyása 
széles körben érezhető.

Nagy hatalmú és nagy bölcsességű teremtett lény volt, de gőgje 
miatt elbukott és fellázadt Isten ellen (Ézs 14,12–14; Ez 28,12–15). 
Ezért Isten kivetette a mennyből (Lk 10,18).

Az Ige „e világ istenének” (2Kor 4,4), „e világ fejedelmének” ( Jn 12,31) 
és „a levegőbeli hatalmasságok fejedelmének” (Ef 2,2) nevezi.

Teljesen, minden ízében rossz és gonosz ( Jn 8,44). Célja, hogy be-
csapja és elpusztítsa az emberiséget (1Pt 5,8), valamint megpróbálja 
meghiúsítani Isten céljait (1Móz 3,1; Mt 13,24–25.38–39; Jn 13,2).

Még mindig bejáratos Istenhez ( Jób 1,6–12; Jel 12,10), aki bizonyos 
mértékben megengedi neki, hogy megpróbálja a hívőket. Ereje azonban 
korlátozott: csak Isten engedélyétől függ ( Jób 1,6–12; Lk 22,31–32). 
Alá van rendelve az Isten erejének, hatalmának és bölcsességének, aki a 
Sátán erejét végső fokon a hívő ember javára használja fel.

Mint mindenki és minden más, a Sátán is a mindenható Isten ural-
ma alatt áll.

Jézus Krisztus második eljövetele után a Sátán megkapja végső íté-
letét, és a tűz tavába vettetik ( Jel 20,10).
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A halálról szóló tanítás
A legtöbb gyermek előbb-utóbb közvetlen kapcsolatba kerül a halál-

lal. Képszerű ábrázolását látják a televízió képernyőjén és a mozivásznon 
is. Ezért a gyermekeknek vannak kérdéseik a halálról, melyekre válaszol-
nunk kell. Nagyon sokszor félnek is tőle, és ezt fel kell oldanunk.

Fontos tehát, hogy a gyermekmunkások világosan értsék, mit tanít 
a Biblia a halálról; majd ezeket az igazságokat egyszerűen és világosan 
megtanítsák a gyermekeknek is.

Mi a halál?
A halál elsősorban az élet megszűnését jelenti. Az emberiség bű-

nének természetes következménye. A bűnt Ádám, az emberiség képvi-
selője követte el, de benne és általa bűnössé vált minden egyes ember 
(1Móz 2,17; 3,1–24; 5,5; Róm 5,12–21; 1Kor 15,21–22).

A halál az ember legnagyobb ellensége.
	Mindenkinek meg kell járnia ezt az utat, mert „elrendeltetett, 

hogy az emberek egyszer meghaljanak” (Zsid 9,27). 
	Egyetlen ember sem győzte le soha (Róm 5,12). Jézus Krisztus 

azonban legyőzte (1Kor 15,20–21; Zsid 2,14–15).
	Természettől fogva mindenki fél tőle (Zsid 2,15).
A Biblia tanítása szerint háromfajta halál van.
	Lelki halál: aki erre a világra születik, lelkileg halott, mert nincs 

lelki élete (1Móz 2,17; Mt 8,22; Jn 5,24–25; Róm 6,23; Ef 2,1.5; 
Jel 3,1). Ez a halál elválasztja a bűnöst Istentől.

	Testi halál: aki erre a világra születik, testben egyszer meghal, 
kivéve azokat a hívőket, akik akkor élnek majd, amikor Jézus 
Krisztus visszajön (2Sám 14,14; Róm 5,12–14; Zsid 9,27). Ez 
a halál a test és a lélek szétválása. A test meghal és eltemetik. 
A lélek él tovább, vagy a mennyben vagy a pokolban.

	Örök halál vagy második halál: ez a sors vár mindazokra, akik lel-
kileg halottak, és hitetlenségben halnak meg testileg (Mt 10,28; 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Jn 3,15–16.36; Jel 2,11; 20,6.14–15; 21,8). Ez a halál örökre, 
végleg elszakítja az embert Istentől.

A Krisztusban hívők lelkileg halottak voltak, mielőtt megtértek 
volna. Át kell menniük a testi halálon, hacsak nem élnek még, amikor 
Jézus Krisztus visszajön. Ugyanakkor sohasem tapasztalják meg az örök 
halált. Ezért a hívőknek nem kell félniük a haláltól. Jézus Krisztus halála 
és feltámadása miatt kiálthatjuk: „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te 
fullánkod?” (1Kor 15,55).

A hitetlenek lelkileg halottak. Ha nem fogadják be Jézus Krisztust, 
megtapasztalják az örök halált, amikor testben meghalnak.

Mi történik a testi halál beálltakor?
	A test meghal és a fizikai élet megszűnik. A testet ekkor általá-

ban eltemetik, és az felbomlik.
	A hívő lelke (és szelleme) rögtön Jézus Krisztushoz megy a 

mennybe (Lk 23,43; 2Kor 5,8; Fil 1,21–23; Jel 14,13). 
	Hol van a mennyország? Nem tudjuk pontosan, de valahol 

fölöttünk van, mert Jézus Krisztus felment a mennybe.
	Milyen a mennyország? Nem áll rendelkezésünkre a teljes kép 

róla, de nagyon sok hasznos és szép leírást találhatunk róla a 
Bibliában. Azt tudjuk, hogy ott nincs bűn, nincs halál, nincs 
fájdalom, nincs betegség és nincs elválás ( Jel 22.). Helyette 
tökéletes öröm, boldogság és tevékeny élet vár a hívőkre. 

	Ki van a mennyországban? Isten, az angyalok és a hívők. Sen-
ki más. 

	A testi halál pillanatában a hívők lelke és szelleme megdicsőül, 
tökéletes és bűntelen lesz (Zsid 12,23). 

	A hitetlenek lelke azonnal a büntetés helyére kerül, áthidalhatat-
lan távolságra Istentől (Mt 25,41–46; Lk 16,19–31; Zsid 9,27).

A Biblia világosan és minden kétséget kizáróan tanítja a pokol léte-
zését. A pokol a kibeszélhetetlen szenvedés, az Istentől való elszakított-
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ság helye, és örökké tart. Az embereket a hitetlenség és Krisztus visz-
szautasításának a bűne küldi a pokolba, és nincs második lehetőségük 
a megtérésre. 

Mi történik ezután a testtel?
	Amikor Jézus Krisztus visszajön, minden testet feltámaszt a halál-

ból. Sok keresztyén azt tartja, hogy két feltámadás lesz, először a 
hívők támadnak fel, majd ezer évvel később a hitetlenek (Lk 14,14; 
1Kor 15,22–24; 1Thessz 4,16; Jel 20,5–15). Ez a nézet jól illik a 
premillenniumi tanításba, amelynek magyarázata a 104., ábrája 
a 105. oldalon található. Mások az általános feltámadásban hisz-
nek ( Jn 58,28–29; ApCsel 24,14–15). Ezt a nézetet általában 
a posztmillennisták és az a-millennisták vallják (1. 103. és 105. o.).

	Az a test, melyet a hívők feltámadáskor kapnak, romolhatatlan, 
lelki, dicsőséges és bűntelen lesz (1Kor 15,42–44.49).
Noha a régi test támad fel, hiszen ezt jelenti a feltámadás, a régi 
test elváltozik és megdicsőül. Ez történt Jézus Krisztus feltáma-
dásakor is, aki az első zsenge volt (1Kor 15,23). Feltámadásunk 
hasonló lesz az Övéhez.
Az új test olyan lesz, mint az Úr Jézusé (1Kor 15,49; Fil 3,21; 
1Jn 3,2).
Mégis megismerjük majd egymást, ahogyan a tanítványok is 
felismerték a feltámadott Urat ( Jn 20,16–18.19–20.27–29). 
A három tanítvány valamilyen módon Mózest és Illést is felis-
merte vagy azonosította a megdicsőülés hegyén (Lk 9,28–33). 
Azok is sokaknak jelentek meg, akik korábban meghaltak és fel-
támadtak Krisztus keresztre feszítésekor (Mt 27,52–53). Sejte-
ni lehet, hogy őket is felismerték. Pál is utalt a thesszalonikai 
hívőkre, akik „reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsősé-
günk... a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor” 
(1Thessz 2,19). Vagyis Pál azt állítja, hogy biztosan meg fogja 
ismerni azokat a hívőket a feltámadáskor. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	Azoknak a hívőknek a teste, akik Jézus Krisztus visszajövete-
lekor élnek, egy pillanat alatt halhatatlan, dicsőséges testté vál-
tozik át (1Kor 15,51–53; 1Thessz 4,17). Isten a korábbi testet 
dicsőséges testté változtatja (mint a többiekét a feltámadáskor), 
anélkül azonban, hogy meg kellene halniuk. Lelkük (és szelle-
mük) ugyanakkor szintén megdicsőül. 

	Jézus Krisztus visszajövetelekor minden meghalt hívő megdi-
csőült lelke (és szelleme) előjön és újra egyesül a feltámadott és 
megdicsőült testtel (1Thessz 4,14). 

	Jézus Krisztus, visszajövetelekor az egész teremtett világot meg-
újítja (Róm 8,19.22–23). 

	Új testünkben örökké fogunk élni az új mennyben és az új földön 
(2Pt 3,13).

	Jézus Krisztus visszajövetelekor a hitetlenek teste szintén feltá-
mad és egyesül elveszett lelkükkel. A Szentírásban nem találunk 
semmit arról, hogy milyen lesz feltámasztott testük. Végül meg-
kapják ítéletüket, és a tűz tavába kerülnek ( Jel 20,12–15).

Mit kell tudniuk a gyermekeknek a halálról?
	Jézus Krisztus meghalt a kereszten és magára vállalta bűnünk 

büntetését.
	Ha megtértünk, nem kell félnünk a testi haláltól (Zsid 2,15). Jé-

zus azért halt meg, hogy új, örök életet adjon nekünk (abban a 
pillanatban, amikor befogadjuk), és visszajövetelekor feltámasz-
sza testünket. Jézus halála a hívők életére nézve tehát megoldja 
mind a háromfajta halál kérdését.

	Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Legyőzte a halált, és mivel 
feltámadt, mi is fel fogunk támadni. Az 1Korinthus 15. mondja 
el, mi a jelentősége és értéke Jézus feltámadásának a mi szem-
pontunkból. Előttünk ment és velünk lesz, amikor a halálon át 
követjük Őt.
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	A hívőnek a halál csak átlépés a menny dicsőségébe. Bár termé-
szetes és normális dolog, hogy vannak fenntartásaink, sőt félünk 
is a meghalástól, kérhetjük Istent, hogy adjon reménységet, örö-
met és békességet, amikor a halálra gondolunk.

	A hitetlennek a halál a lehetőségek végleges lezárulása. Nincs 
második esély, és nincs tisztítótűz. A hitetlenek örökre elszakad-
nak Istentől, ami maga az örök büntetés. De ma van az üdvösség 
napja. Azok a gyermekek, akik befogadták Krisztust, megszaba-
dultak és örökké élnek.

	Nekünk, hívőknek imádkoznunk kell azokért, akik még nem 
tértek meg, és bizonyságot kell nekik tennünk, hogy ők is elnyer-
jék az örök életet. Kérjük az Urat, hogy a Szentlélek munkálkod-
jon a szívükben, mert Ő üdvözíteni tudja őket, még a halál előtti 
utolsó pillanatban is. 

négy különböző tantétel
Javaslatok és vázlatok

A gyülekezetről szóló bibliai tanítás
A tanító egyik célja az is, hogy a rá bízott gyermekeket betagolja egy 

bibliahű, helyi gyülekezetbe, és Istent tisztelő, szolgáló és bizonyságtevő gyü-
lekezeti tagokká nevelje őket. 

Ehhez elengedhetetlen, hogy
	a tanító is egy ilyen gyülekezet aktív tagja legyen;
	a tanító tanítsa a Gyülekezetről, vagyis az egyetemes Egyházról 

(mint élő szervezetről) és a helyi gyülekezetről (mint szerveződésről) 
szóló igazságokat; 

	a tanító − ha lehet, és ahogyan a szülők megengedik − azokat a 
gyermekeket, akik nem járnak semmilyen gyülekezetbe, rendszere-
sen eljuttassa egy bibliahű, helyi gyülekezet alkalmaira. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Bibliai leckék
Ezeket a leckéket az Apostolok cselekedeteiben találhatjuk. Szinte min-

den fejezete lehetőséget ad arra, hogy tanítsunk
	a Gyülekezet (mint élő szervezet) kezdetéről (ApCsel 2,1–47);
	a helyi gyülekezet bibliai alapjairól és működéséről (ApCsel 2,41–47);
	a helyi gyülekezet küldetéséről és tevékenységeiről (ApCsel 4.);
	a gyülekezeti tagság fontosságáról (ApCsel 14,6–7.21–23).

Képekkel illusztrált leckék
	Testednek melyik része a legfontosabb? 
	Jézus Krisztus a bűneidért halt meg. 
	Fogadd be a Megváltót! (alkalmazás a még meg nem tért gyermekre)
	Ahhoz a Gyülekezethez tartozol, amelynek az egész világon vannak 

tagjai. 
	Krisztus testének a tagja vagy. 
	A Gyülekezet feje az Úr Jézus. 
	Komoly munka vár rád.
	Csatlakoznod kell egy helyi gyülekezethez. 
	Imádd és szolgáld Istent, és tegyél róla bizonyságot! (alkalmazás 

a megtért gyermekre)

Az angyalokról szóló bibliai tanítás
Az angyalokról szóló tant gyakran hagyjuk figyelmen kívül szolgála-

tunkban, pedig a gyermekeknek gyakran hamis elképzeléseik vannak az an-
gyalokról a különböző könyvekben és a Karácsonykor látott képek miatt. 
Az Úr Jézus azonban a Máté 18,10-ben a gyermekekkel kapcsolatban em-
líti az angyalokat. Ezért tanítsuk meg a gyermekeknek, kik az angyalok, 
és mi a szolgálatuk. Helyezzünk külön hangsúlyt arra, hogy minden hívő 
gyermeknek van őrzőangyala. Milyen nagy segítség és bizonyosság lehet ez 
egy gyermeknek!
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Bibliai leckék
Sok olyan bibliai lecke van, amelyben angyalok jelennek meg. Tanítsunk 

arról ezekkel a leckékkel, hogy kik az angyalok, és mi a szolgálatuk. Például:
	a láthatatlan angyalok védelme (2Kir 6,1–23; ApCsel 12,1–19);
	az angyalok mint Isten szolgái (Lk 1,11–20.28–38; 2,8–20);
	az angyalok örvendezése megtérésünkkor (Lk 15,1–10).
Magyarázzuk azt is el, hogy az Úr angyala, aki gyakran megje-

lent az Ószövetségben, az Úr Jézus Krisztus testet öltése előtti megje-
lenése (theophania) volt (pl. 1Móz 18,1–33; 22,11; 32,24–32; [vö. 
Hós 12,3–5]; Józs 5,13–15; Bír 6,11–24; 13,3–23). Gyakran nevezik Úr-
nak (1Móz 18,13–14; Bír 13,22), és imádják Őt ( Józs 5,14; Bír 13,19–
20.23).

A Sátánról szóló bibliai tantételek
Feltétlenül tanítsunk a gyermekeknek a Sátánról! Ne ijesszük meg, csak 

figyelmeztessük őket, és vigyázzunk, hogyan beszélünk erről a témáról! De 
ne feledjük: „A figyelmeztetés felfegyverzés”!

Bibliai leckék
Számos bibliai leckében taníthatjuk, hogy ki a Sátán, és mit tesz:
	A Sátán a kísértő és ámító (1Móz 3.);
	A Sátán pusztít, de Isten uralma alatt áll ( Jób 1−2.);
	A Sátán és démonai (Mk 5,1–20);
	A Sátán támadásai ellen Jézus tud megvédeni (Lk 22,31–34); 
	A Sátán és sorsa (1Móz 3,15; Lk 10,18; Zsid 2,14; Jel 20,1–3.7–15).

Képekkel illusztrált leckék
	Vannak ellenségeid?
	Isten teremtette az ördögöt, aki tökéletes angyal volt. 
	Az ördög fellázadt Isten ellen. 
	A Sátán gonosz és Isten ellensége. 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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	A Sátán a te ellenséged is. 
	Bűnre akar rávenni.
	Jézus Krisztus azért halt meg, hogy legyőzze a Sátánt. 
	Fogadd be az Úr Jézust, és segít neked a Sátánnal szemben! (alkal-

mazás a még meg nem tért gyermekre) 
	Állj ellene az ördögnek imádságban és Isten Igéjével! (alkalmazás 

a megtért gyermekre)

A halálról szóló bibliai tanítás 

Bibliai leckék
Sok olyan bibliai lecke van, amelyben valaki meghal. Ezeknek a leckék-

nek a segítségével beszélhetünk a gyermekeknek a halálról. 
	Nem kell félnünk a haláltól ( Jézus Krisztus halála és feltámadása az 

evangéliumokban);
	Jézus Krisztus győzelme a halál fölött ( Jézus Krisztus feltámadása);
	Lázár feltámasztása ( Jn 11.);
	Békesség a halál torkában (István halála − ApCsel 7.);
	A halállal lezárul a megtérés lehetősége (A gazdag és Lázár − 

Lk 16,19–31); 
	A halál a bűn következménye (1Móz 3.; 5,5).

Képekkel illusztrált leckék
	Mitől szoktál félni?
	Isten az embert tökéletesnek teremtette.
	Az ember vétkezett, és a halál bejött a világba.
	Lelkileg halottak vagyunk.
	Testünk egyszer meghal.
	Örökre elszakadunk Istentől.
	Jézus Krisztus meghalt, de feltámadt, tehát legyőzte a halált.
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	Fogadd be az Úr Jézust, és örök életet kapsz! (alkalmazás a még meg 
nem tért gyermekre)

	Nem kell félned a haláltól, sem az Istentől való elszakadástól! (alkal-
mazás a megtért gyermekre)

A GyEK/VISZ-től beszerezhető anyagok: 
	A Gyülekezet (5 lecke a Gyülekezetről az Efezusi levél alapján);
	Isten szerint való élet (12 lecke a keresztyén életről és az együttmun-

kálkodásról);
	Van-e Sátán? (1 lecke a Sátánról);
	Óvd a szíved! (1 lecke a kísértésekről és a Sátán támadásairól);
	Győzelem az ellenség fölött (1 lecke a Sátánról) 

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

10. fejezet
„Legyen gondod önmagadra és a tanításra!”

Pál Timóteust újra meg újra a bibliai tantételek jelentőségére emlé-
kezteti. Az 1Timóteus 4,16-ban arra biztatja Timóteust, hogy először 
is magára legyen gondja. Rendben van-e az élete? Másodszor pedig arra 
kéri, hogy legyen gondja a tudományra: Érti-e? Hiszi-e? Tanítja-e?

Majd így folytatja: „Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, 
megmented magadat is, hallgatóidat is”. A Pál által itt használt megment 
(Károliban megtart) szó, szerintem, arra utal, hogy megszabadít a bűn 
hatalmából (Mt 1,21; Róm 5,10; Fil 2,12–13; Zsid 7,25).

Pál itt a bibliai tanítás fontosságát húzza alá mind a tanító, mind a 
hallgatók szempontjából. Az egész levél fő témája ez. Együtt foglalkoz-
tunk a Biblia fő tantételeivel a saját javunkra, és megpróbáltuk megérte-
ni, hogyan lehet ezeket a lehető legjobban tanítani a gyermekeknek.

Sokszor elismételtük azonban, hogy nem elég csak megismerni és 
megérteni valamit, hanem a gyakorlatban is kell alkalmaznunk.

Hogyan alkalmazhatjuk a gyakorlatban a könyvemben tárgyalt ta-
nításokat? Mit kell tennünk?

Azt hiszem, erre a kérdésre két választ kell adnunk. Ezeket a vála-
szokat többször érintettük már a könyvben.

Elsősorban nekünk kell elhatároznunk újra, hogy tanulmányozzuk 
a Biblia fő tantételeit. A CEF egyik munkatársa, miután számos előadást 
végighallgatott már a bibliai tantételekről, ezt mondta nekem: „Meg aka-
rom újítani az igeolvasásomat. Elhatároztam, hogy több időt szentelek 
a bibliai tantételek tanulmányozására, mert jobban meg akarom érteni 
azokat.”

Hiszem, hogy mindnyájunknak el kell jutnunk erre az elhatározás-
ra, akár fiatalok vagyunk a hitben, akár tapasztaltabbak. Biztos vagyok 
benne, hogy ez legalább négy következménnyel jár majd az életünkben.
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	Jobban megismerjük a Bibliát, és egyre több mindent megértünk 
belőle.

	Jobban megismerjük Istent.
	Isten megáldja az életünket, és segít gondjainkban. 
	Jobban tudunk majd másoknak segíteni és másokat tanítani, kü-

lönösen is a gyermekeket.
„A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a meg-

jobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3,16).
 „Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan 

munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét” 
(2Tim 2,15).

Ha megszületett bennünk az elhatározás, a következőket javasolom.
	Szánjunk naponta 30–45 percet a bibliai tantételek tanulmá-

nyozására!
	Keressünk olyan bibliaolvasó útmutatót, amely ebben segít! Azt 

javasolnám, hogy ezt a könyvet használjuk útmutatónak. Ha 
nem a könyv segítségével akarunk tanulmányt folytatni, válasz-
szunk egy jól rendszerezett teológiai könyvet (lásd a könyv végén 
található ajánlott könyvek jegyzékét).

	Kérjünk Istentől világosságot és nyitott szívet Igéje tanulmányo-
zásához!

	Vegyük végig oldalról oldalra ezt a könyvet úgy, hogy előttünk 
fekszik a Bibliánk. Keressünk ki minden igeverset és utalást!

	Használjunk jegyzetfüzetet, és jegyezzünk fel minden fő címet! 
Ezek megadják a tantételek keretét, amelyből jobban látjuk, ho-
gyan illeszkednek az egyes részletek egymáshoz, és hogy tulaj-
donképpen milyen egyszerűek és logikusak a Biblia tanításai.

	Tanítsuk a gyermekeknek azokat a tantételeket, amelyekkel rész-
letesen foglalkoztunk, így többet tanulunk, mint bármilyen más 
módszerrel.

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Mindennél fontosabb, hogy gondosan figyeljük meg, hogyan él-
hetjük meg a saját életünkben azokat a bibliai tanításokat, amelyekkel 
foglalkoztunk. Jó, ha világosan megértettük ezeket elméletben, de feltét-
lenül szükséges, hogy amit megértettünk, az megérintse, befolyásolja, és 
ha szükséges, megváltoztassa a szívünket, Istennel való kapcsolatunkat, 
egész életünket.

Pál azt írta Titusznak, hogy „(a hívő szolgák) a mi üdvözítő Istenünk 
tanításának díszére váljanak mindenben” (Tit 2,10). Az olyan élet fog-
ja „tisztelettel ékesíteni vagy megszépíteni a Bibliát” és az teszi vonzóvá 
üzenetét a hitetleneknek, amelyik összhangban áll a tanulmányozott, 
megértett és elhitt igazságokkal. Lehet, kedves Olvasóm, hogy te leszel 
az egyetlen „Biblia”, amelyet a hitetlenek „olvasnak”.

Arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy végezzünk ilyen fajta ige-
tanulmányt. Isten Igéjében igazi kincsesbánya vár ránk, de tervre van 
hozzá szükségünk, és mélyre kell ásnunk. Gyémánt, arany, ezüst, rubin 
és smaragd vár ránk, csak fel kell fedeznünk, és gyönyörködnünk kell 
bennük.

Ez az első alkalmazás. Bízom benne, hogy ez lesz a könyv elolvasá-
sának első következménye.

A második alkalmazás az az új elhatározás, hogy az itt említett 
tantételeket megtanítjuk a gyermekeknek. Pál írja Titusznak: „Te azon-
ban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással”, vagyis azt tanítsd, 
ami összhangban áll az egészséges tudománnyal (Tit 2,1). Pál újra em-
lékeztette Timóteust: „Feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással!” 
(2Tim 4,2).

Ez több lépésből áll.
	Látnunk kell, hogy a gyermekeknek szükségük van a helyes, vilá-

gos tanításra. 
	Hallanunk kell az Úr parancsát, és engedelmeskednünk kell: 

részt kell vállalnunk ebből a tanítói szolgálatból (Mt 28,20; 
1Tim 4,13) 
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	otthon;
	a gyülekezetben és a vasárnapi iskolában;
	egy Örömhír Klubban vagy egy 5 Napos Klubban;
	egy gyermektáborban. 

	Szorgalmasan tanulmányozzuk a bibliai tanításokat, hogy ért-
sük, amit tanítunk!

	Lelkiismeretesen készüljünk, hogy tanításunk érdekes és vonzó 
legyen! 

	Tanítsuk meg, amivel készültünk, és tanítsuk meg jól! 
	Alkalmazzuk a tanultakat, hogy a gyermekek lássák az összefüg-

gést a tanult elmélet, valamint személyes gondjaik és a minden-
napi élet gyakorlata között! 

	Kérjük az Urat, hogy segítsen a gyermekeknek megérteni, amit 
tanítottunk, és hogy a tanultakat a saját életükben megvalósít-
hassák! 

Az Úr Jézus mondja a János 8,32-ben: „megismeritek az igazsá-
got, és az igazság megszabadít titeket”. Szabaddá teszi a gyermekeket is, 
amikor szolgálatunk nyomán megértik és engedelmeskednek Isten 
Igéjének. „Mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is” 
(1Tim 4,16).

Isten adja meg mindnyájunknak, hogy lehessünk
	a bibliai tantételek szorgalmas tanulói (2Tim  2,15) és 
	a bibliai tanítások odaadó tanítói a gyermekek között (Tit 1,9)! 
Ugyanakkor lehessünk
	a tantételek kitartó és vonzó tanításának „díszére váljunk” mind-

azok előtt, akikkel kapcsolatba kerülünk (Tit 2,10)!

Ámen!

II. rész: Egyes tantételek részletes tanulmányozása és tanítása
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

A tanítóm
Vasárnapi tanítóm − nevét elfeledtem.

Szószékre nem állt fel, nem lett híres ember.
Hűséges volt s komoly, én még kicsi voltam.
Tette, amit kellett, bár én bosszantottam.
Jött hidegben, melegben, sosem hiányzott. 
Mosoly volt az arcán, amikor meglátott.

Tanított élete, minden egyes szava!
Drága tanítómnak Jézus volt az Ura.

Mennyit segített ő, akkor nem is tudtam!
Később értettem meg: követni próbáltam.

Tudom, már elment, hogy jutalmát átvegye.
De mivel hű volt, az Urat megismertem!

(Ismeretlen szerző)
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Kérdőív – Mennyire ismerted meg a bibliai tantételeket?
	Honnan tudod, hogy a Biblia valóban Isten Igéje? Sorolj fel hat 

okot! 
	Sorold fel Isten hat tulajdonságát! 
	Sorold fel Isten három fő munkáját!
	Honnan tudod, hogy Jézus Krisztus Isten? Sorolj fel 5 bizonyí-

tékot! 
	Nevezd meg Jézus Krisztus üdvözítő munkájának kilenc részét! 
	Nevezz meg négy indokot, amiért Jézus Krisztus feltámadt a ha-

lálból! 
	Mi az a három szolgálat, amelyet az Úr Jézus most végez az Atya 

jobbján? 
	Melyik az a négy szó, amelyet a Biblia a hitetlen emberek leírásá-

ra használ? Mindegyiknél hivatkozz egy-egy igeversre! 
	Mondj három olyan igeverset, amelyek azt mutatják, hogy Isten 

teszi meg az első lépést üdvösségünkért!
	Mit tesz Isten, amikor a bűnös megtér és hisz? Sorolj fel nyolc 

dolgot! 
	Mi az a négy dolog, amelyeket a Szentlélek minden hívő életében 

megtett?
	A Szentlélek nyolc dolgot akar megtenni minden hívő életében. 

Melyek ezek? 
	Miben változott az életed, amióta a bibliai tantételekkel foglal-

kozol, és a gyakorlatban is alkalmazod azokat az életedben?

Kérdőív
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Bibliográfia
Felsorolom azokat a könyveket, melyek a tantételek tanulmányozá-

sa közben segítettek. (Magyar nyelven megjelent könyvek jegyzékét lásd az 
ajánlott könyvek jegyzékében!)
	Tantételekkel foglalkozó általános művek

Elemental Theology by Emery Bancroft (Zondervan)
Christian Theology by Emery Bancroft (Zondervan)
A Body of Divinity by Thomas Watson (Banner of Truth)
In Understanding by Men by T. C. Hammond (Inter Varsity)
Essential Truths of the Christian Faith by R. C. Sproul (Tyndale)
Systematic Theology by Wayne Grudem (Inter Varsity)
The Sovereignity of Grace by Arthur Custance (Presbyterian and 
Reformed)
Foundations of the Christian Faith by J. M. Boice (Inter Varsity) 
Systematic Theology by L. Berkhof (Banner of Truth) 
All the Doctrines of the Bible by Herbert Lockyer (Zondervan) 
Truths that Transform by James Kennedy (Revell)

	Tantételekkel foglalkozó szakirodalom
Knowing God by J. I. Packer (Hodder and Stoughton)
The Knowledge of the Holy by A. W. Tozer (Harper and Row)
The Attributes of God by A. W. Pink (Publisher unknown)
The Joy of Knowing God by Richard Strauss (Loiseaux)
Our God is Awesome by Tony Evans (Moddy Press)
The Sovereignity of God by A. W. Pink (Banner of Truth)
Focus on Christ by John Stott (Collins)
The Master Theme of the Bible by Sidlow Baxter (Tyndale)
Who Moved the Stone by Frank Morrison (Faber)
The Holy Spirit by John Walvoord (Dunham)
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Saved by Grace by Anthony Hocksma (Eerdmans)
Amazing Grace by J. M. Boice (Tyndale)
Tell the Truth by Will Metzger (Inter Varsity)
The Gospel According to Jesus by John McArthur (Zondervan)
Faith Works by John Mc Arthur (Word)

	Könyvek, amelyek azt tárgyalják, hogy hogyan tanítsunk tanté-
teleket gyermekeknek
Nagyon kevés könyv foglalkozik közvetlenül és átfogóan ezzel a 
témával. A következő könyvek jelenthetnek segítséget.
To Teach Others Also by R. Hudson Pope (C. S. S. M./Scripture 
Union)
Talking with Children About God by G. R. Harding Wood (Hen-
ry Walter)
Leading Little Ones to God by Marian Schoolland (Banner of 
Truth)
Teaching the Word of Truth by D. G. Barnhouse (Eerdmans)
Teaching A Bible Lesson to Children by J. Haaijer (European 
Child Evangelism Fellowship)
Teaching Sunday School by Brain Freer (Evangelical Press) 
Bible Doctrine Explained for Children by B. A. Ramsbottom 
(Gospel Standard Trust)
Teaching Toddlers by Carol Miller (Rapids Christian Press) 
Teaching Junior High by Carol Miller (Rapids Christian Press) 
Teaching to Change Lives by Howard Hendricks (Multnomah 
Press)

Bibliográfia
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Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek?

Ajánlott könyvek jegyzéke
	Tantételekkel általánosan foglalkozó művek

A Szentírás megismerése, R. C. Sproul (Keresztyén Ismeretter-
jesztő Alapítvány) 
Teológiai Alapismeretek, Charles C. Ryrie (Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány) 
Rendszeres Teológia 1. Munkafüzet (Keresztyén Ismeretterjesztő 
Alapítvány) 
Újszövetségi bevezető, Merrill C. Tenney (Keresztyén Ismeretter-
jesztő Alapítvány) 
Üzen az Ószövetség Sámuel J. Schultz (Keresztyén Ismeretter-
jesztő Alapítvány) 
A Biblia ismerete. John F. Walwoord és Roy B. Zuck Kommen-
társorozat VI. k. 
Máté–János (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

	Konkrét bibliai tantételekkel foglalkozó művek 
Igaz istenismeret, J. I. Packer (Harmat Kiadói Alapítvány)
A Szent ismerete, A. W. Tozer
Hinni Jézusban, John Stott (Harmat Kiadói Alapítvány)
Eltorzult képmás, R. Macaulay és J. Barrs (Harmat Kiadói Ala-
pítvány)
Karizmatikus káosz, John F. MacArthur (Magyarországi Baptis-
ta Egyház Kiadója)
A Szentlélek, Billy Graham (Magyarországi Baptista Egyház Ki-
adója)
A GyEK/VISZ által terjesztett irodalmi (tanítói) anyagok fel-
sorolása az egyes tantételeket tárgyaló fejezetek végén találhatók. 
A magyar nyelven is megjelent anyagok címét magyarul adtuk 
meg.
Ha szeretné Sam Doherty eddig megjelent gyermekmunkás ké-
zikönyveit megkapni, kérjük, írjon a második oldalon levő címek 
valamelyikére.




