
Alaptanítások – 5. rész

Új emberiség – Hogyan jut el hozzánk Isten megoldása?

Mi a probléma? Ezt kell világosan látnunk ahhoz, hogy megértsük a megoldást!

Isten problémája egy karaktergyilkossággal kezdődött: a mennyben félremagyarázták az Ő 
jellemét és uralmát. Tehát be kell bizonyítania, hogy tőle független jó nem létezik.

Az ember problémája az elszakadás: mivel elszakadt Istentől, természet szerint rossz. Így nem a 
bűnök elnézésére, hanem új természetre van szüksége.

Istennél teljes megoldás van, ami mindkét problémát elrendezi!

A mi problémánk megoldása
Hogyan tapasztalhatja meg az egyes ember az isteni megoldást?

„Péter így válaszolt: »Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus 
nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.«” (Apostolok 
cselekedetei 2:38)

Három lépés:

1. Megtérés
A Biblia kétféle megtérésről beszél:

a) A törvényhez való megtérés

• Cél: a megfelelés Isten kívánalmainak

• Kapcsolat a szabályokkal

• Eredmény: kudarc, lelkifurdalás, kiégés

A törvény útja

„Mindezek ellenére újból vétkeztek, és nem hittek csodáinak. Ezért hiábavalóságban hagyta telni 
napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek, és Istent keresték. 
Eszükbe jutott, hogy Isten a kősziklájuk, és a felséges Isten a megváltójuk. És szájukkal hízelegtek, de 
nyelvükkel hazudoztak neki. Szívük nem volt állhatatos iránta, és nem voltak hűségesek 
szövetségéhez.” (Zsoltárok 78:32-37)

A törvény útja a probléma felismeréséig vezet, de igazi megoldást nem ad!

b) Önmegadás Istennek

• Nem cél a megfelelés

• Kapcsolat egy élő személlyel



• Eredmény: megnyugvás, szabadság a szeretetre

Isten vonzereje

„Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten 
jósága téged megtérésre indít?” (Róma 2:4)

„Senki sem jöhet énhozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonzza őt, én pedig feltámasztom 
majd az utolsó napon.” (János 6:44)

„Én pedig, ha fölemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.” (János 12:32)

Közel akarok lenni ehhez a személyhez, mert ez mindennél jobb!

A tékozló fiú példája

A megtérő fiú feltétel nélkül ment vissza atyjához (kapituláció – feltétel nélküli önmegadás, 
„fegyverletétel”)

Az igazi megtérés Isten jellemének (jóságának, szeretetének) felismeréséből fakad, nem a 
büntetéstől való félelemből

Ez a fajta megtérés kulcsfontosságú a keresztény tapasztalat fenntartásában is!

2. Vízkeresztség / Vízbe merítés
A Biblia kétféle vízkeresztségről beszél:

a) János keresztsége

• A törvényhez való megtérés keresztsége

• Nem voltam elég jó, jobban fogok igyekezni

• Kudarcra van ítélve

b) Jézus keresztsége

• Teljes magatehetetlenség elismerése (halál)

• Képtelen vagyok elég jó lenni, megadom magam!

• Feltétel nélküli azonosulás Jézus megoldásával

A döntés szabadsága – A vízkeresztség egy szándéknyilatkozat!

(Földi példa lehet erre egy házassági szertartás)

Istentől elszakadt természetem alkalmatlan az életre (vízbe temetkezés - halál), így Jézus 
Krisztusnak a feltámadt, és az Istennel újra egyesült életére van szükségem (vízből feltámadás - 
élet).

De a döntés még nem a megoldás!



3. Szellemtől születés, Szellembe merítés
Újszövetségi váltófogalmak: újjászületés, Szellemtől születés, Szellem keresztsége, Krisztus testébe
merítés…

A Szellem a kulcs!

„Jézus így válaszolt neki: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem 
láthatja meg az Isten országát… Jézus azt felelte: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem 
születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába.” (János 3:3-5)

Isten tényleges megoldása: az új, szellemi élet átörökítése, születés!

De miért éppen születés?

„Százharminc esztendőt élt Ádám, és fiút nemzett a saját képére és hasonlóságára, és Sétnek nevezte.” 
(1Mózes 5:3)

„Ami testtől született, test az, és ami Szellemtől született, szellem az.” (János 3:6)

A probléma és a megoldás is (az élet / természet) születés által örökíthető tovább.

A mag törvénye

Jézus példázata: jó fa – jó gyümölcs, rossz fa – rossz gyümölcs

Mi a megoldás a rossz gyümölcsre? A rossz fa beoltása!

Jézus létrehozta az új szellemi örökítőanyagot a saját életében:

1. elszakadt Istentől (a mi rossz „fánk”)

2. újra egyesült Istennel (az új, jó „oltóanyag”)

Jézus a bűn gyökerét, az Istentől való függetlenséget szüntette meg döntésével!

Nem utánzás, hanem születés!

„Így is van megírva: Az első ember, Ádám, élő lélekké lett, az utolsó Ádám megelevenítő Szellemmé.” 
(1Korinthus 15:45)

Mi nem tudjuk lemásolni vagy leutánozni ezt az életet, de nem is kell! 

Jézus Krisztus a kész megoldást örökíti tovább – Ő az új emberiség Atyja

„Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ővele.” (1Korinthus 6:17)

„mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó 
igéje által.” (1Péter 1:23)

A megoldás: Krisztus élete, az új szellemi örökítőanyag beoltása



Belépés az új emberiségbe

Kiknek szól?
„Péter pedig azt mondta nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus 
nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert nektek szól az ígéret
és gyermekeiteknek és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket elhívott az Úr, a mi 
Istenünk.” (Apostolok cselekedetei 2:38-39)

Isten nem egy különleges csoport számára készítette ezt a megoldást, hanem minden ember 
számára.

Hogyan kaphatom meg?
A Szent Szellemet (Krisztus életét) általában kézrátétel és imádság kíséretében nyerik el a frissen 
megtért és vízzel megkeresztelt hívők.

„Amikor pedig meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, 
elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, akik amikor lementek, imádkoztak értük, hogy kapjanak Szent 
Szellemet, mert közülük még senkire sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. 
Akkor rájuk tették a kezüket, és elnyerték a Szent Szellemet.” (Apostolok cselekedetei 8:14-17)

„Amikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Amikor Pál rájuk tette kezét, a 
Szent Szellem rájuk szállt, és nyelveken szóltak, és prófétáltak.” (Apostolok cselekedetei 19:5-6)

Kin múlik? Nem Istenen!
„Én is mondom nektek: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik
nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan melyik apa 
az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az halat kér? Vagy 
ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó 
ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle!” 
(Lukács 11:9-13)

Csak kérni, igényelni kell, amit Isten megígért, Ő szívesen adja!

Mi akadálya van?
„Fülöp pedig megnyitotta száját, és az Írásnak ebből a szakaszából kiindulva Jézust hirdette neki. 
Ahogy mentek az úton, egy vízhez érkeztek, és az udvari főember azt mondta: Ímhol a víz, mi gátol 
abban, hogy megkeresztelkedjem? Fülöp pedig azt mondta: Ha teljes szívből hiszel, lehet. Ő pedig így 
felelt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. És megállította a kocsit, és leszálltak mindketten a 
vízbe, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt.” (Apostolok cselekedetei 8:35-38)

Isten szolgái fel vannak hatalmazva, hogy az őszinte igényléseket azonnal teljesítsék!

Mikor?Ma!
„Most azért mit késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, és az Úr nevét segítségül hívva mosd le 
bűneidet.” (Apostolok cselekedetei 22:16)



„Azért amint a Szent Szellem mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a 
szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában,” (Zsidók 3:7-8)

Egyedül a saját személyes döntéseden múlik, mikor mondasz igent Istent hívására!

Hogyan kaphatom meg?
„Amit hallottak, szíven találta őket, és azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit cselekedjünk, 
atyámfiai, férfiak?” (Apostolok cselekedetei 2:37)

1. Megértettem, hogy az Istentől elszakadt életem javíthatatlan és reménytelen

2. Felismertem Isten jóságát és szeretetét a Krisztusban készített megoldásban, és 
vonzónak tartom személyét

3. Befejeztem a saját életemet és a saját „megoldásaimat”, igényt tartok Isten kizárólagos 
megoldására

4. Kinyilvánítom feltétel nélküli önmegadási szándékomat (vízkeresztség)

5. Az új emberiséghez akarok tartozni Krisztus életének beoltása által (Szellem 
keresztsége)

Új élet
Az új emberiségbe való beoltással egy egészen új élet kezdődik!

„Úgyhogy mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, többé 
már nem ismerjük. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjálett
minden.” (2Korinthus 5:16-17)

„És a Szellem és a menyasszony így szól: Jöjj! És aki hallja, ezt mondja: Jöjj! És aki szomjúhozik, 
jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Jelenések 22:17)

Csak rajtad múlik, akarod-e!
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