
IX. GYERMEKEINK 
  

432. A küldetés kezdete 
És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok 
alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a föl-
dön csúszómászó mindenféle állatokon. – 1Mózes 1,28 

A földi küldetésünk kezdete a megszületés, ami azt jelenti, 
hogy Isten teremtményeivé váltunk. Születésünk nem véletlen-
szerű, a Teremtőnk mindannyiunknak egyedi elhívást készített. 
A mennyei Atya örömét leli abban, hogy napvilágot látunk, hi-
szen a csecsemő szelleme közvetlen kapcsolatban van Ővele.  

Születésünk pillanata a földi életünk kezdete. Teljes életet 
csak az élhet, aki ráhangolódik Isten tervére. Ahhoz, hogy tartal-
mas életet élhessünk, vissza kell tekinteni a kezdetekhez, s fel 
kell fognunk születésünk célját. Igyekezzünk úgy élni, hogy éle-
tünk minden egyes pillanata értékes és jelentőségteljes legyen.  

A születés az első, s talán a legnehezebb feladat, amellyel 
szembe kell néznie minden emberpalántának. Nincs annál na-
gyobb áldás, mint egy új élet adásának képessége, életadásá-
nak képessége, mert ez az egyetlen lehetőségünk saját húsunk-
ból-vérünkből egy új életet felmutatni. A terhesség egy végtele-
nül titokzatos esemény, amely során a nem kézzel foghatóból 
kilenc hónap elteltével megszületik egy csoda.  

A születés egyben a végtelenség kulcsa, végtére is az em-
beri faj folyamatos fenntartásáról van szó. Gyermeket nemzeni 
és szülni az egyetlen lehetőség arra, hogy betöltsük Isten elhí-
vását: szaporodjatok és sokasodjatok. Hatalmas felelősséget ró 
a szülőkre az, hogy a születés pillanatától Isten ajándékaként 
bánnak-e a gyermekükkel. (Kol. 3,20-21) 

Bizonyított, hogy azok a gyerekek, akik tizenéves korukban 
Jézus befogadásával elnyerik az örök életet, kevésbé züllenek 
el, ritkábban lesznek bűnözők. Sokkal könnyebb felnevelni és 
vezetgetni az újjászületett gyermekeket, mert sokkalta fogéko-
nyabbak Isten Igéjére. A velük való beszélgetés erősíti a szü-
lőkhöz való kötődést. 

A gyermekkor az élet hajnala, ami egy átmeneti állapot a 
felnőtté válás felé. A csemeték nagy örömforrások, akikben egy 
egész jövő rejlik. A születésnap a kezdet felidézéséről és az élet 
örömének megünnepléséről szól. Ilyenkor egyúttal kifejezhet-
jük Istennek a hálánkat azért, hogy megszülethettünk az Ő szí-
véből a saját képmására.  



433. Különbségek 
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, 
és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, 
vagy változásnak árnyéka. – Jakab 1,17 

Minden kedves, gyermeket váró asszony figyelmébe ajánl-
juk Jackie Mize: Gyermekszületés természetfeletti módon cí-
mű, sok-sok bizonysággal alátámasztott könyvét, amelyből köz-
readunk pár értékes gondolatot a következő hét részben.  

A Biblia tartalmazza Isten ígéreteit a fogamzásra és a szü-
lésre vonatkozóan is. Az életet lehet Isten útjai szerint is élni, 
fájdalom és szenvedés nélkül. Isten terve az, hogy téged meg-
áldjon! Jézus a földi szolgálata során bemutatta az Atya ter-
mészetét. Ő soha nem tett átkot (betegséget, fájdalmat, sze-
génységet) senkire, hanem mindig megáldott. Ebből követke-
zik, Isten nem gonosz, nem tesz ránk súlyos terheket (Jak. 1,17). 
Tanulmányozd az Igét és elmélkedj rajta: 
– Fedezd fel az Igében, hogy igenis születhet gyermeked, az Is-
ten által beindított törvény működtetése által, 
– Fedezd fel az Igében, hogy nem csak fájdalmak, problémák 
árán hozhatod világra a gyermekedet, 
– Fedezd fel az Igében a kincset érő igazságokat, és mélyedj el 
azokban, 
– Fedezd fel az Igében, hogyan hozhatod összhangba a szavai-
dat Isten Beszédével, 
– Fedezd fel az Igében, hogyan beszélhetsz a testrészeidhez, 
hogy azok összhangba kerüljenek Isten tervével, 
– Fedezd fel az Igében, mit tartogat Isten a megváltási tervé-
ben a gyermekszületéssel kapcsolatban. 

Ha megengeded, hogy az élő Ige a szellemedbe hatoljon, 
gyökeres változást fog hozni! A világi negatív szemlélet szerint: 
a terhesség 9 hónapig tartó nyűg, illetve a szülés pedig több 
órányi gyötrelmes vajúdás. 

Ha a hitedet Isten Igéjébe veted, radikális változások fog-
nak bekövetkezni az életedben! Problémák (meddőség, vetélés) 
esetén Istené legyen az utolsó szó, ne a világé. Ha az orvos azt 
mondaná, nem lehet gyermeked, Isten ezzel szemben azt állít-
ja, hogy igen, lehet! 

A hangsúly az egészséges anyán és gyermeken legyen, vala-
mint a fájdalommentességen. A legjobbat tűzd ki célul a babád 
megszületésével kapcsolatban, s ebben pedig a határ a csillagos 
ég! Az viszont teljesen biztos, hogy minden a te hited szerint 
fog működni.  



 
434. Kétféle átok 

Krisztus váltott meg… Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jé-
zusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyer-
jük hit által. – Galata 3,13-14 

A Biblia említést tesz az Édenkert átkáról és a Törvény át-
káról. A Törvény átka az 5Mózes 28-ban található, amely alól 
Krisztus megváltotta az alatta levőket. (Gal. 3,13) Drasztikus 
változás következett be, amikor Ádám bűnbeesésével a föld 
átok alá került. Ez kihatott a kígyóra, Ádámra és Évára:  
– Kígyó: átok száll rá, hasán jár, port eszik, de Jézus később 
lerontja a hatalmát. (1Móz. 3,14-15) 
– Férfi: földre átok száll; szomorúság, bánat, nehéz munka lett 
az osztályrésze. (1Móz. 3,17) 
– Nő: mivel a világ gonosszá vált, ezért bánatosan szüli meg a 
gyermekét, továbbá a Bibliával összhangban engedelmességgel 
tartozik férjének. (1Móz. 3,16)  

Az embernek le kellett aratnia bűne keserű gyümölcsét, 
mégis a kígyóhoz szólt az Úr először. Isten az ügyet a saját ke-
zébe vette és magára nézve, illetve a kígyóra vonatkozó kér-
déssé tette. Az Úr csodálatos könyörületességét láthatjuk:  
– Ádám hallhatta Istennek a kígyóhoz intézett szavait, így nem 
merült el a kétségbeesésben. 
– A kígyó a romlás forrása, az „asszony Magva” (Jézus) a meg-
váltás leendő forrása. 

Ádám hitte ezt, és ennek erejével nevezte feleségét Évának, 
aki anyja minden élőnek. Az átok igazából azt jelenti, hogy a 
bukás után az ember nem élhetett, nem sütkérezhetett tovább 
az Édenkertben Isten dicsőségének sugaraiban. 

Az Édenből való kiűzetést követően az emberiségnek kint 
kell élnie a világban és szembe kell néznie a problémákkal, 
betegséggel, szegénységgel, a sötétség erőivel. Isten ellátásáról 
leszakadva e világban meg kell keményen dolgoznia a megél-
hetésért.  

Valójában az asszonyok számára az jelent szomorúságot és 
bánatot, hogy erre a sátán uralma alatt levő gonosz világra 
kell megszülniük gyermekeiket. (Jer. 20,18) De Jézus megvál-
tott bennünket, hogy Isten fiai és áldottjai lehessünk. Az Ószö-
vetségben a törvény azért adatott, hogy az engedelmesek men-
tesülhessenek az átok alól. 

 
 



435. Alapok 
A bábák pedig mondának a fáraónak: Mert a héber asszonyok 
nem olyanok, mint az egyiptombeliek: mert azok életerősek; mi-
nekelőtte a bába hozzájuk eljutna, már szülnek. – 2Mózes 1,19 

Kezdd az alapoknál, újítsd meg az elmédet (gondolkodás-
módodat) az Igével a gyermekáldással kapcsolatban is. (Róm. 
12,2) Az érzékszervek uralta ember nem képes megérteni Isten 
szellemi dolgait. Isten jobbat tartogat, mint ami a természetes 
világban van (pl: szülésre felkészítő légző gyakorlatok). 

Az Ige működtetése képessé tesz arra, hogy a dolgok ter-
mészetfeletti módon megváltozzanak: fogantatás, kihordás 
panasz és mellékhatás nélkül, szülés fájdalom és vágás nélkül. 
Az 1Mózes 1,28-ban olvashatók Isten első szavai a családala-
pítással kapcsolatban. 

Az ember elbukásának következménye a szomorúság és 
bánat, amely az átok része. A bukás után máris elhangzott Is-
ten ígérete egy Megváltó küldésére. (1Móz. 3,15) Ábrahám ál-
dásai a pogányokra (a nemzetekre, nemcsak izraelitákra) is 
kiterjednek! (Gal. 3,14) Jézus viselte és elhordozta a fájdalma-
inkat a megváltó munkája során. (Ésa. 53,4-5) Jézus sebeivel 
nyertünk gyógyulást, a szent vére pedig megmosott és igazzá 
tett! (1Pét. 2,24. Róm. 5,9) Gyakran valld meg ezeket az Igéket, 
hogy részeddé váljanak! 

A héber asszonyok ismerték az Ábrahámmal kötött szövet-
séget és annak áldásait. (5Móz. 28,1-14) Akik betartották, a 
törvény áldásában jártak, könnyen és gyorsan szültek. (2Móz. 
1,19) Ma ennél is jobb szövetségünk van Jézus által! A Biblia az 
Újszövetséget egy jobb szövetségnek nevezi! (Zsid. 7,22. 8,6) 
Szüléskor az asszony megtartatik, ami azt jelenti, hogy bizton-
ságban, nyugalomban van. (1Tim. 2,15) 

Az Igéket hangosan valld meg magadnak, Istennek és az 
ördögnek, s így: 
– a hited növekedni fog az Ige hallása által, 
– Jézus megcselekszi a megvallásaidat, mert az Ige mögött Ő áll. 

Legyél imában egy akaraton férjeddel a leendő gyermeked-
del kapcsolatosan, és légy tudatában annak, hogy minden a te 
hited szerint fog működni. (Ám. 3,3) Ha az ördög az Igével ellen-
tétes, téves gondolatokat ad, azt az Igével hatástalaníthatod. 
 

436. Meddőség 
Családba helyezi még a meddő asszonyt is, hogy boldog legyen, 
mint sok gyermek anyja! – Zsoltár 113,9 (Egyszerű fordítás) 



Általában két fő okra vezethető vissza a gyermektelenség: 
magtalanság és vetélés. A meddőséget a keresztény száműz-
heti az életéből, ha kifejleszti a hitét ezen a területen.  

Isten Szava azt mondja, hogy igenis lehet gyermeked! (Zsolt. 
113,9) A gyermek az anyaméh gyümölcse. (Zsolt. 127,3-5) A 
feleséget a Biblia termő szőlőhöz hasonlítja. (Zsolt. 128,3.) Is-
ten ígérete szerint nem lehetsz meddő! (5Móz. 7,13-14) A tized-
fizető egyik joga, hogy nem lesz meddő. A föld gyümölcse alatt 
a magzat értendő. (Mal. 3,10-11) Ikreket adott az Úr egy med-
dőnek, feljebb, mint kérnénk… (Ef. 3,20)  

Isten Igéjét használva annyi gyermeked lehet, amennyit 
csak akarsz. Fontos egyetértésben lenned Istennel, mert az 
egyet nem értés ellened dolgozik. Közös ima előtt egyetértésre 
kell jutni, ezért tisztázni kell a kismama hitszintjét: 
– Képes-e hinni abban, hogy a láthatók ellenére szülni fog? 
– Képes-e hinni más imájában (férj, pásztor)? 
– Egyetért-e abban, hogy a Biblia Isten Igéje, az Ige pedig az 
igazság? 
– Egyetért-e azzal, amit a Biblia mond? 
– Egyetért-e az imatárssal, hogy ő imádkozik? Megfogan, idő-
re megszül, mert meg van váltva az átoktól. 

Hitmegvallás: Hiszem az Ige igazságát, teherbe esek, kihor-
dom a magzatomat, áldott állapotomat problémamentesnek 
nevezem, mert testem természetesnek veszi a terhességemet, a 
Jézus nevében! Ezért nem vetélek el, Isten szent időzítésében és 
oltalmában problémamentesen szülök. A gyermekem a fogan-
tatástól kezdve szent egészségben fejlődik. Békességem van az 
Úrban, minden a legnagyobb rendben megy végbe, mert Krisz-
tus megváltott a meddőség, vetélés átkától, a feltámadt Jézus 
hatalmas nevében! 
 

437. Négy téma 
Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja néked szíved kívánsá-
gait. – Zsoltár 37,4 

Fogantatás – Az Úr a szívedre helyez kívánságokat, te 
imádkozz azokért és Ő megadja neked. (Zsolt. 37,4) Ha meg 
szeretnéd határozni a gyermeked nemét, akkor a fogantatás 
előtt imádkozz érte. Én tudok olyan asszonyról, aki csupán a 
hitét használta a születésszabályozásra. Mindig akkor lett ter-
hes, amikor ő akarta.  

Ha megálltok hitben és imában, meg lesz annak a gyümöl-
cse, csak kitartástok legyen! A gyermekszületést lehet szabá-



lyozni fogamzást gátló eszközökkel, szerekkel, amelyek meg-
akadályozzák a fogantatást. 

Rendszeresen szólj a hit szavával a testedhez és a mag-
zathoz a kihordás és a szülés folyamán. Ne a láthatókra nézz, 
hanem Istenre tekints, így tudsz végig hitben maradni. (2Kor. 
4,18. 5,7) 

Vetélés – Egy hívő számára a vetélés, a meddőség lehe-
tetlen. (2Móz. 23,26) Minden lehetséges annak, aki hisz! – írja 
a Szentírás. (Mát. 19,26. Márk 9,23. Márk 10,27) Fejleszd ki a 
hitedet abban, hogy ki tudod hordani a babádat. Az anya szá-
mára a fogantatástól kezdve élő valóság a szíve alatt növekedő 
gyermek. (Ésa. 49,1) Ezért egy vetélés az anya számára egy va-
lóságos gyermek elvesztését jelenti. (Ésa. 49,5)  

Ugyanilyen érzelmi sérülést és lelki megrázkódtatást jelent 
az abortusz is egy anyának. A legtöbb férfi nem érti a vetélés 
traumáját, mert számukra még nem valóságos a magzat. Ezért 
úgy próbálják vigasztalni feleségüket, hogy majd ismét meg-
próbáljuk. De ez egyáltalán nem a legjobb vigasz egy gyerme-
két elvesztő anyának. 

Koraszülés – Hálát adunk Istennek az orvosokért, de az 
orvostudománynak sajnos még korlátai vannak, Istennek vi-
szont nincsenek. Előfordul, hogy az orvos koraszülést diag-
nosztizál a fizikailag láthatók alapján. Ha ezzel szemben a ke-
resztény hitben marad, és működteti is azt, győzedelmes ered-
mény jön elő. Istennek ugyanis minden terve tökéletes. (Zsolt. 
139,13. Ésa. 44,2) Így 9 hónap szükséges egy baba tökéletes ki-
fejlődéséhez.  

Valld meg a tizedfizetők jogait, ha valóban az vagy. (Mal. 
3,10-12): nem veszítem el gyümölcsömet (magzatomat), mert 
Isten oltalma vesz körül bennünket!  

Túlhordás – Egy anyuka oly szilárdan megállt az Igén, 
hogy 2 héttel túl is hordta magzatát, és emiatt az orvos már 
éppen be akarta indítani a szülést. De a szülők bíztak abban, 
hogy a szülést Isten majd természetfeletti módon fogja beindí-
tani. Imádkoztak a megfelelő időzítésért, tágulásért, a gátvá-
gás elkerülése végett. 

A vajúdóba érve elkezdődtek az izom-összehúzódások. Csak 
a burkot kellet megrepeszteni, és a baba egyetlen nyomásra 
megszületett. Aki az érzéstelenítőt adta volna, azt nyilatkozta: 
sohasem látott még ilyen szülést! A világ látni fogja a különbsé-
get, és tudni akarják majd az okát. Használd ki te is az ilyen le-
hetőségeket és beszélj nekik az Úr jóságáról és csodálatos dolgairól. 



438. Szülőszoba 
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden ja-
vukra van… –  Róma 8,2 

Tiéd a döntés, hogy hol fogsz szülni, otthon vagy orvosi felü-
gyelettel a szülészeten. A legjobb, ha a Szent Szellem vezet téged 
ebben is. (Róm. 8,14) Bárhol is szülsz, hinned kell Istenben, 
mert Nála minden lehetséges és Ő mindent a javadra fordít! 

A bizonytalanság nem hit (pl. félelem a farfekvéstől). In-
kább a hited sérüljön, minthogy károsítsd a gyermekedet. A hi-
ted visszaállítható, de az elveszített gyermek nem pótolható. 

Légy tisztában a hited erejével. Ha átlag alatti a hited, idő-
ben növekedj fel szellemben, ehhez táplálkozz az Igével. A hit-
megvallásokat a szülészeten is mondogathatod suttogva. 

Csökkenti a félelmet az, ha mind többet tudsz a tested ter-
hesség- és szülés alatti működéséről. Az információ halmazból 
ki kell szűrnöd az Igével és hiteddel ellentétes dolgokat. Figyelj 
a kimondott szavaidra, építő megvallásokat tegyél. Például a 
fájások helyett – izom-összehúzódás kifejezést használhatsz, 
hogy szavaiddal jó magokat vess.  

Nem kell, hogy fájdalommal járjon a kinyomáshoz szüksé-
ges izom-összehúzódás! A fájdalmas szülés félelemből és tu-
datlanságból is fakadhat, és ez meglopja a szülő asszonyokat 
Isten békességétől és az örömtől. A fájdalom Ádám bukását 
követően jött be a világba, az Édenben nem volt betegség, fáj-
dalom, ahogy a mennyben sincs. Minden fájdalom a bukás ered-
ményeként bejött átoknak a következménye. 

De Jézus megváltott a fájdalomtól is, ezért kerekedj fölé és 
űzd el azt, Jézus nevében! A szülés levezetéséhez kérj az Úrtól 
újjászületett és Szellemmel teljes orvost, ápolót.  

Továbbra is valld meg hittel: Az átok (a fájdalom) nem tar-
tozik hozzám! Isten terve a számodra a fájdalom-, varrat- és komp-
likációmentes szülés. A szülés utáni fájdalmakat se tűrd meg.  

A félelem, az ijedtség ajtót nyit az ördögnek, illetve a fáj-
dalomnak. Nem feltétlen kell mindenkit beavatnod abba, hogy 
te miben hiszel. Nincs szükség a rokonaid, ismerőseid kétkedő 
kérdéseire, mert romba dönthetik a hitedet. 

Légy biztos abban, hogy Isten meghallgatja az Ő akarata 
szerint mondott imákat. (1Ján. 5,14-15) Légy ura mindenkor a 
helyzetnek és maradj kedves, szeretetteljes a környezeteddel. 
 

 
 



439. Félelem – öröm 
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erő-
nek és szeretetnek és józanságnak szellemét. – 2Timótheus 1,7 
… az Úrnak öröme a ti erősségtek. – Nehémiás 8,10 

A félelmek gyakran téves képeken alapulnak (például: anya 
és nagymama elbeszélései, filmek, könyvek által alkotott ké-
pek). Akik elhiszik a borzalmas történeteket, azok negatív dol-
gokat fognak megvallani. 

Az újjászületett keresztények nem e világból valók. (Ján. 
17,14) Ne magad ellen munkálkodj, ezért pozitívan láss és be-
szélj. Egy állapotos legveszélyesebb ellensége a félelem, amit 
kiválthat a rossz orvosi jelentés is. A félelem ellentéte a hit. 
Amikor az Igében vagy, akkor hitben vagy.  

Feltétel nélkül bízz meg Istenben és az Ő Igéjében! (2Tim. 
1,7. 1Ján. 4,18) A félelmet már a kezdetén parancsold el ma-
gadtól, Jézus nevében. Állj ellen az ördög félelemmel teli gon-
dolatainak, mert az ellenség játszótere az elménk. (Jak. 4,7) 

Az új élet adásának eseménye örömmel kellene, hogy be-
töltse a szülő asszonyokat. De a sátán sok asszonyt megfosztott 
az új élet adásának örömétől. (1Móz. 3,15) Különösen utálja az 
asszonyokat a várt „Mag” miatt, aki megfosztja hatalmától.  

Az ördög mindig pánikba esett, amikor egy próféta (pl. 
Jézus) született. Hála és dicsőség Istennek, az Ő Fiának meg-
testesülése, halála és feltámadása által legyőzte és megfosztot-
ta sátánt az Ádámtól csellel átvett hatalmától. 

Egy kismama elmondta hozzáállását, aki a terhesség min-
den percét élvezte, s a magzatra már valóságos gyermekként 
tekintett. Te is valld meg ezt az Igét magatok felett: Az Úr örö-
me az én erősségem! (Neh. 8,10) Tehát az örömben egy szel-
lemi erősség rejlik, amit ki kell aknázni. 
 

440. A születés 
Azután monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet, maghozó fü-
vet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, 
amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lett. – 1Mózes 1,11 

A Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Isten milyen meg-
határozott rend szerint szólította elő a természeti világot. Az 
Atya legutoljára az embert alkotta meg a föld porából, majd a 
saját életét lehelte belé. Ahhoz, hogy mély betekintést kapjunk 
Isten rejtett dolgaiba, vissza kell mennünk a kezdetekhez. A he-
lyes válasz érdekében az Igéket mindenkor a szövegkörnyeze-
tükben ajánlatos vizsgálnunk, mert azokat kiragadva téves kö-



vetkeztetésre juthatunk. Isten célja pedig az Igével az, hogy mi 
megvilágosodjunk.  

Kérlek, vedd észre az 1Mózes 1,11 versben, hogy Isten úgy 
gondoskodott a teremtésben, hogy az élővilág képes legyen ál-
landóan reprodukálni önmagát. Minden élőlénynek valamilyen 
formában van magja, a növényeknek, az állatoknak és az em-
bernek egyaránt. A magban pedig benne van az a képesség, 
hogy a saját fajtája szerint meg tudja sokszorozni önmagát. 
Isten tehát olyan bölcs módon hívta életre a világot, hogy a te-
remtményeiben benne található a mag az újrateremtéshez.  

Ha Ő nem így tervezte volna, akkor csak annyit kellett vol-
na mondania, hogy legyenek fák, állatok, stb. – s nem többet. 
De így Ádám bűnbeesése után mindent újra kellett volna te-
remtenie, mert az átok következtében valamennyi élőlény idő-
vel elpusztult volna.  

Naponta újra meg újra kellett volna teremtenie mindent, 
ha mindjárt kezdetben nem gondoskodott volna a reprodukáló 
magról. Az igazság az, hogy Isten az eredeti teremtés óta nem 
teremtett. Isten tehát nem csak megteremtette az élőlényeket, 
hanem megadta nekik azt a képességet, hogy önmagukat ismé-
telten előállítsák. Isten áldása és kenete ma is képessé teszi az 
embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon. 

 
441. A születés csodája 

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: szaporodjatok és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok 
alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a föl-
dön csúszómászó mindenféle állatokon. – 1Mózes 1,28 

Amikor egy csecsemő megszületik, akkor az valójában a 
szülők részéről a teremtés. Közvetlenül nem Isten teremti a 
csecsemőt. Ő eredetileg Ádámot és Évát szólította életre. So-
kan mondják, hogy az új élet Isten ajándéka. De ez helytelen 
felfogás, mert egy csecsemő nem közvetlenül Istentől való új 
teremtés. Aki azt mondja, hogy Isten adott nekem egy tucat 
gyermeket, az nem jutott el a felismerésig, hogy a születést le-
het szabályozni is. 

A rendszeres nemi életből fakadóan számtalan utód szület-
ne, ha a párok nem védekeznének. A nem kívánt terhesség el-
kerülésére ma már számtalan módszer, eszköz és pirula áll 
rendelkezésre. A fogantatás megakadályozásával egyszerűen 
csak nem jön létre az új élet, ezzel szemben az abortusszal egy 
éppen útjára induló új élet semmisül meg. Óriási különbség 



van a kettő között! A születésszabályozás nem helytelen dolog. 
A fogamzásgátlással megszüntethető a nem kívánt terhességtől 
való félelem is, így a házaspárok szexuális élete kiegyensúlyo-
zottabbá válhat. 

Isten nem közvetlenül adja a gyermeket ajándékul, ha-
nem egy törvény működik ebben, amelyet maga Isten hozott 
működésbe. Amikor a férfi és a nő szexuális kapcsolatba lép, 
akkor normális körülmények között egy gyermeket hoznak létre.  

Ha Isten egyedi ajándékként adta volna az utódokat, akkor 
Ő nem adott volna gyermekeket az arra méltatlanoknak. Ha 
Isten valóban így adná ajándékként a gyermekeket, akkor csak 
azoknak osztogatná, akik méltók rá. Egy alapelvet kell megér-
tenünk. De Isten eredendően Ádámnak és Évának adta az újra-
teremtés képességét, s rajtuk keresztül mindannyiunknak, hogy 
képesek legyünk önmagunkat megsokszorozni.  

 
442. Születésszabályozás 

Azután megáldotta őket: „Legyetek termékenyek, szaporod-
jatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet,   és vegyétek 
birtokba! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a 
többi állatokon,  amelyek a földön élnek és mozognak.” – 
1Mózes 1,28 (Egyszerű fordítás) 

Gyakran felmerül a kérdés, hogy Ádám közvetlen leszár-
mazottai – miközben Isten parancsának engedelmeskedtek – 
vajon vérfertőzést követtek-e el? Korántsem. A helyes követ-
keztetés érdekében egy kérdést mindig az adott társadalmi 
helyzetben kell megvizsgálni. A válasz a törvény érvénybelé-
pésének időpontjában rejlik. Isten törvénye – amely megtiltot-
ta a családtagok közötti testi kapcsolatot – sokkal későbbi ere-
detű, ami kizárja Éva gyermekeinek a törvényszegését. (3Móz. 
18,7-17)  

Egy másik szembetűnő dolog, hogy a Biblia csak a fiúkat 
említi az első emberpár kapcsolatából, a lányokat nem. Ez ab-
ból ered, hogy abban az időben csak a fiúgyermekeket tartották 
számon, s a lányokat nem minden esetben említették meg. 

Amikor egy csecsemő megszületik, Istentől van, de rajtunk 
keresztül, egy törvény működtetése által, amit Ő hozott műkö-
désbe. Ezek fizikai törvények, amelyeket belénk helyezett Is-
ten. Annyi gyermeked lehet, amennyit szeretnél, mert ezt te 
szabályozod. Nem áldás az, ha a kívántnál több gyermek szü-
letése aránytalanul nagy terhet ró a szülőkre. Nem áldás az, ha 
valaki csak szűkölködve, nagy nehézségek árán tudja felnevelni 



a gyermekeit. Az 5Mózes 28 szerint a szegénység átok. A körül-
ményeidhez és az anyagi helyzetedhez mérten, szabad akara-
todnál fogva (1Kor. 10,23) te határozhatod meg, hogy hány 
gyermeket tartasz ideálisnak. 

Ma nem megy ki Isten a mezőre növényeket és állatokat 
teremteni, mert ezt már megtette az eredeti teremtéskor. Isten 
az eredeti teremtés óta nem teremtett semmit. Vannak ugyan 
új járművek, új bútorok, de az ezekhez szükséges elemek itt 
találhatóak a környezetünkben a földkerekség kezdete óta. Az 
emberek meg felhasználják a nyersanyagokat, hogy hasznos 
dolgokat alkossanak belőlük. Isten eredeti teremtése tehát 
újrateremti önmagát, és ez a törvény előhozza az előttünk levő 
dolgokat. Isten már a teremtéskor elvégezte az Ő részét. 

Isten az embert is így teremtette, és hatalmat adott neki 
arra, hogy képes legyen újrateremteni önmagát. Az ember hár-
mas felépítésű szellemi lény. Az ember igazi valója a szelleme, 
van lelke és testben él. (1Thess. 5,23) Megszülettünk testileg a 
szüleinktől. De a szellemünknek is meg kell születnie Isten 
Szellemétől, hogy a mennyei örök élet részesei lehessünk.  

Amikor egy ember behívja Jézust az életébe, s elmondja az 
üdvösség imáját (Róm. 10,9-10), akkor Isten újjáteremti a szel-
lemét (2Kor. 5,17), a belső emberét. Ez a szellemi újjászületés, 
ami által igaz kapcsolatba kerülhetsz a mennyei Atyáddal, és 
megértheted az élet célját, a szabadságot, amit Isten a gyerme-
keinek adott, hogy örömmel teljesedjenek be a földön. 
 

443. A születés fizikai oldala 
Íme, az én markaimba metszettelek fel [formáltalak] téged, 
kőfalaid [védőfalaid] előttem vannak szüntelen [egyfolytá-
ban]. – Ésaiás 49,16 

A születésünk szellemi oldalára Igével és egymástól függet-
len két bizonysággal szeretnénk rávilágítani.  

Elsőként nézzük meg, hogyan kerültünk a földre. A Biblia 
tanítása szerint az embert Isten a saját képmására alkotta. Az 
ember földi élete azzal a pillanattal kezdődik, amikor napvi-
lágot lát. Az egészségügyi intézményekben a születés időpont-
ját jegyzik fel, holott az élet valójában kilenc hónappal koráb-
ban kezdődik. Az új élet keletkezése egyrészt fizikai, másrészt 
szellemi síkon megy végbe. Ahhoz, hogy mély betekintést kap-
junk Isten rejtett dolgaiba, vissza kell mennünk a kezdetekhez. 

Kezdjük a fizikai oldallal. Kérlek, vedd észre Isten gondos-
kodását a teremtésben: az élővilág képes állandóan reprodu-



kálni önmagát. Minden élőlénynek valamilyen formában van 
magja. A magban pedig benne van a képesség, hogy a saját faj-
tája szerint megsokszorozza önmagát. Isten áldása ma is ké-
pessé teszi az embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon. 

Amikor egy csecsemő megszületik, az valójában egyfajta 
„teremtés” a szülők részéről. Ugyanis nem Isten teremti köz-
vetlenül a csecsemőt. Eredetileg Ádámot és Évát alkotta meg. 
Sokan mondják, hogy az új élet Isten ajándéka. De ez helytelen 
felfogás, mert egy csecsemő nem közvetlenül Istentől származó 
új teremtés. Amikor egy csecsemő megszületik, Istentől van, de 
rajtunk, embereken keresztül, egy törvény működtetése által. 
Ezek fizikai törvények, amelyeket Ő az emberbe helyezett. 

 
444. A születés szellemi oldala 

Az Istennek Szelleme teremtett engem, és a Mindenhatónak 
lehelete [Szelleme] adott nékem életet. – Jób 33,4 

Most nézzük meg a szellemi oldalt. Az ember hármas felépí-
tésű: az ember szellem, van lelke és testben él. Az ember a szel-
lemét Istentől kapja az Írások szerint: az Úr „az ember kebe-
lébe szellemet alkotott”. (Zak. 12,1) Szilárd meggyőződésem, 
hogy Isten a fogantatás pillanatában helyezi az embrióba az élet-
adó szellemet. (Jób 33,4) A legfőbb bizonyíték erre a Jakab 2,26 
igeverse: „a test halott [élettelen] szellem nélkül”. De az orvostu-
domány is egyértelműen állítja, hogy a magzat élő lény! Ez csak 
úgy lehetséges, hogy a fogantatás pillanatában az Istentől érkező 
szellem egyesül a fizikai résszel, az embriókezdeménnyel. 

Az ember szellemét és testét a lélek kapcsolja egy egység-
be. A halál pillanatában az ember szelleme és lelke kiköltözik a 
testből, amelyben lakott, a teste pedig újra visszakerül a földi 
elemek közé. (Luk. 16,19-31) Az újjászületett és üdvözült hí-
vőkre ilyenkor azt mondják, hogy „hazaköltözött” az Úrhoz. Ez 
annál is inkább kézenfekvő, mert Istentől kaptuk a szellemet és 
az Hozzá is tér vissza, ha rendelkezik a mennyei útlevéllel, azaz 
Krisztushoz tartozik.   

Ez a tény alaposan a helyére teszi a reinkarnáció kérdését, 
amelyet a Biblia egyáltalán nem támaszt alá. Az Írások szerint 
ugyanis egyszer halunk meg: „És amiképpen bizonyos az, hogy 
az embereknek egyszer kell meghalniuk, az után pedig ítélet 
következik…”   (Zsid. 9,27 – Dr. Budai Gergely ford.) S mint a 
Lukács 16-ban látjuk, az elhunytak a szellemi világban a két 
hely közül véglegesen az egyik helyre (menny vagy pokol) ke-
rülnek, amit soha többé nem hagyhatnak el. A mennybe jutott 



üdvözültek egyáltalán nem kívánkoznak vissza, mert ott sokkal 
jobb. (Fil. 1,23) A pokolba került Krisztus nélkülieket pedig a 
sátán nem engedi vissza, mert fennállna a veszélye, hogy üd-
vözülhet, és ezzel ő elvesztené a „katonáját”. 
 

445. Két bizonyság 
Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet 
a te karodra; mert erős a szeretet… lángjai tűznek lángjai, az 
Úrnak lángjai. – Énekek éneke 8,6 

Részlet Kim Walker gyülekezeti énekes bizonyságából:  
‘Hirtelen egy látomásban találtam magam: ott álltam a 

gyülekezeti teremben, és megláttam Jézust, ahogy énekel. 
Jézus mind közelebb és közelebb jött, a szívem pedig egyre 

szaporábban dobogott, és ahogy végül is odaért, csak megölelt 
és a karjaiban tartott. Két kérdés volt az elmémben, amit meg 
akartam kérdezni Jézustól, de félszeg voltam, zavarban voltam 
és féltem ezeket előhozni.  

Hirtelen meghallottam, hogy a természetes világban a 
pásztorom azt mondja a mikrofonba: „Azt akarom, hogy kér-
dezzétek meg Jézustól azt a két kérdést!” És ő hangosan feltet-
te azt a két kérdést szóról szóra, amire én gondoltam. Kérdezd 
meg Jézust: „Mit gondoltál, amikor teremtettél engem?” és 
„Mennyire szeretsz engem?” 

Tehát még mindig féltem kissé, de végül megkérdeztem: 
„Mennyire szeretsz engem?” És akkor kinyújtotta a karját, és 
csak nyúlt és nyúlt, mint a gyurma. Tehát csak nyúlik az örök-
kévalóságig, azt se láttam, hol végződik. És Ő csak nevetett és 
mondta: „Hát ennyire szeretlek!” – és nyúlt ki vég nélkül. 

Egy reggel az imaházban szokásomhoz híven kezdtem ol-
vasni a Bibliát. És akkor hirtelen a szellemi szemeimmel meg-
láttam Jézust, ahogy besétált az imaterembe! Hallottam, ahogy 
azt mondja: „Azt akarom, hogy gyere el velem! Azt akarom, 
hogy kérdezd meg azt a kérdést!” És végül, amikor már nem 
bírtam tovább a kenet súlya alatt, leestem a földre. És ahogy 
leestem, már nem is voltam ott. A mennyben voltam Jézussal 
és láttam Istent, az Atyát egy asztalnál.  

Jézus így szólt: „Na, ezt figyeld!” És láttam, ahogy az Atya 
kitépett egy darabot a szívéből. Nem a dobogó szív értendő alat-
ta, hanem az egész lénye. Hiszen Isten Szellem – mondja a Já-
nos 4,24 igevers. Elsőre olyannak tűnt, mint az agyag, rátette az 
asztalra és elkezdte alakítani, s akkor megformált „engem”! 



És akkor nézett „rám” boldogan, tartva engem a kezében és 
akkor betett egy amolyan ékszerdobozba, abba a fajtába, amit 
ahogy kinyitsz, egy kis balerina forog rajta és zenél. És „én” el-
kezdtem táncolni és énekelni és imádni Őt.  

És akkor Isten: „Igeeeen!” – annyira izgatott volt és neve-
tett. Aztán becsukta, és megint kinyitotta. És körbetáncolt és 
tapsolt. Megint becsukta, és megint ezt tette újra és újra. Min-
dig olyan felvillanyozott volt, ugrált és örült. „Nézd már, de cu-
ki!” – örvendezett.  

Jézus így szólt: „Annyira izgatott lesz, amikor imádod az 
Atyát! Annyira szereti!” Nekem meg a könnyeim hullottak, mi-
alatt ezt szemléltem. És akkor kivett engem a dobozkából, be-
letett a tenyerébe. Ilyen kicsike voltam… És akkor én át lettem 
helyezve az Atya kezébe és csak bámultam rá. Ő meg közelebb 
és közelebb húzott. És láttam valamit a szívében, de nem lát-
tam pontosan. Próbáltam közelebbről nézni, és ott volt egy 
lyuk, ahonnan azt a darabot kitépte. És ahogy közelebb értem, 
bele lettem abba nyomva. És pontosan beleillettem, mint egy 
tökéletes öntőforma. 

Ott annyira biztonságban és melengetve éreztem magam. 
Ő azt mondta: „Ez az, ahonnan teremtettelek, és ahova tarto-
zol, és ahol maradsz. Ez az a hely, ahol tartalak, közel a szívem-
hez. És ez az, amit gondoltam, amikor teremtettelek, hogy 
mennyire boldoggá teszel majd. Mennyire boldog leszek majd, 
amikor imádsz. Annyira szeretem, ahogy imádsz, ahogy táncolsz.” 

Ő csak ontotta rám a szeretetét. Nahát, ez volt az a pilla-
nat, amikor végül is elhittem, hogy igazán szeret engem, hogy 
igazán szerelemben van velem, bolondulásig, és hogy teljesen 
sajátossá tett engem a maga számára, és boldog velem, kedvét 
leli bennem. És innen kezdődött az áttörésem. Ez az, ami 
„sínre tett” az imádásban, beállított egy „normát” nekem, hogy 
Ő igazán szeret, és erre lettem teremtve. Ez az elhívásom, hogy 
imádjam Őt, és engedjem, hogy szeressen.   

Az alábbi részlet Jesse Duplantis evangélista Mennyei ta-
lálkozások című beszámolójából származik: Isten trónja körül 
láttam a kis lelkeket, a méretük kb. 40 cm volt, és hálóinghez 
hasonló volt rajtuk. Tudtak repülni. Berepültek a Mindenható 
jelenlétébe, és hallottam, ahogy a következőket mondogatták: 
Lehetünk emberi szellemek? Lehetünk mi is szellemek? 

Küldj bennünket a földre, hogy emberi szellemek lehes-
sünk. Megváltottak szeretnénk lenni, szellemek szeretnénk 
lenni. Világos tehát számomra, hogyan küldi Isten a csecsemő-



ket a földre. Ilyen kis valamik ők, akik Isten leheletéből (Szel-
leméből) jönnek elő. Ilyen egy kisbaba, mielőtt szellemmé szü-
letne le a földre. Ajándékok ők.’ 

 
 

446. Isten szándéka a gyermekneveléssel 
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert 
ez az igaz: Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ez az első pa-
rancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod és hosszú éle-
tű légy e földön. Ti is atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, ha-
nem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. – Efézus 6,1-4 

Jimmy és Karen Evans tanítása a Hölgyek, beszéljünk ró-
la! sorozat részeként íródott, elsősorban nőknek, anyáknak, de 
ugyanúgy érvényes a férfiakra, apákra is.  

‘Az anyaság az egyik legfontosabb feladat a nők életében. 
Gondold csak meg, hogy édesanyád milyen hatással volt az éle-
tedre. Gondoskodó volt, törődő — olyan valaki, akire ma is fel-
nézel? Vagy megfogadtad, hogy soha nem fogod úgy nevelni a 
gyermekeidet, ahogy téged neveltek? 

Időnként túl nagynak is tűnhet az anyasággal járó felelősség 
súlya. De ha ismered Isten célját a gyermekneveléssel kapcsolat-
ban, akkor már nem lesz olyan nehéz feladat. Isten minden 
szükséges eszközzel felruházott téged, hogy csodálatos anya 
(vagy apa) légy! Képességet adott neked, hogy Isten útján járó, 
boldog, jól kezelhető gyermekeket nevelj. Ha Isten szándéka 
szerint neveled őket, otthonod a béke és öröm hajlékává válhat.’ 



446. Isten szándéka (1) 
Az ifjakat hasonlóképpen intsd, hogy józanok legyenek: Min-
denben magadat add példaképül a jó cselekedetekben; a taní-
tásban romlatlanságot és komolyságot mutatván. – Titus 2,6-7 

1. Istent tükrözöd vissza 
‘Az elsődleges feladatunk az, hogy segítsünk a gyermeke-

inknek megismerni Istent. Segít nekik megérteni Isten feléjük 
irányuló szeretetét, ha megtapasztalják a te szeretetedet. Min-
den arcukra adott puszival Tőle kapnak puszit. Minden értük, 
felettük elmondott ima, minden megerősítés arról tesz bizony-
ságot nekik, hogy Isten velük van. 

Minden cselekedeteddel hozzájárulsz ahhoz, hogy jobban 
megismerjék Istent. Ahogyan a férjedről beszélsz, amit máso-
kért teszel, az életed, a viselkedésedben megnyilvánuló könyö-
rületesség és kegyelem — mindezek együtt adják azt a képet, 
amit a gyermekeid elsődlegesen ismernek meg Istenről. 

Kedves anyuka (vagy apuka), amikor Istent keresed, imád-
kozol, a Bibliádat olvasod és eljársz a gyülekezetbe, nemcsak 
magad miatt keresed Őt — a gyermekeidnek jelented ki Őt. 
Meg fogják tudni, hogy Isten a „szeretet, öröm, békesség, béke-
tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” Iste-
ne. (Galata 5,22) Mivel te Őt tükrözöd vissza, ilyennek fogják 
Őt megismerni. 

Ha balett- vagy gitártanfolyamra járatod a gyerekeket, vagy 
a lehető legjobb oktatásban részesíted őket, az önmagában még 
nem fogja sikerre vinni az életüket. Ha azonban segítesz nekik 
megismerni Istent — azzal, hogy Őt tükrözöd vissza rájuk, az 
biztos győzelmet hoz nekik az életben.’ 
 

447. Isten szándéka (2) 
Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak 
építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. – 
Zsoltár 127,1 

2. Te vagy a ház őrzője 
‘Előfordult-e valaha, hogy az édesanyád hallgatózott, bele-

pillantott a naplódba, vagy ellenőrizte, valóban a barátaiddal 
vagy-e a megbeszélt helyen? Ha igen, az téged bizonyára fel-
háborított! Pedig valójában csak felelősségteljes szülőként vi-
selkedett. 

A nőknek megvan a „megérzés ajándéka” — az a képesség, 
hogy összhangban tudnak lenni a gyermekeikkel és tudják, ha 
valami nincs rendben. Ez azért van így, mert ő a ház őrzője. 



Ádám és Éva nem bizonyult jó őrzőnek. Beengedték az ör-
dögöt és ennek következményeképpen a családjuk szenvedett 
sérelmeket. Ahhoz, hogy kint tartsd az ellenséget, józannak, 
ébernek kell lenned, „mert az ellenségetek, az ördög, mint or-
dító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el”. (1Pét. 5,8)  

Imádkozz és kérd a Szent Szellemet, hogy minden fenye-
gető veszélyt képes légy meglátni. „Vigyáz a háza népe dolga-
ira”. (Péld. 31,27) Mindent vizsgálj meg alaposan! Mielőtt kia-
lakul egy nagyon szoros barátság, ismerd meg jól gyermeked 
leendő barátját. Ne légy ítélkező, viszont megtéveszthető sem, 
hiszen: „Ne tévelyegjetek: a jó erkölcsöt megrontják a rossz 
társaságok”. (1Kor. 15,33) 

Te vagy a ház őrzője. Győződj meg róla, hogy a gyermeke-
idet érő hatások összhangban vannak-e Isten Igéjével.’ 
 

448. Isten szándéka (3) 
Neveld a gyermekedet hozzá illő módon, s akkor még idős ko-
rában sem tér el tanításodtól. – Példabeszédek 22,6 (Egyszerű 
fordítás) 

3. Te vagy a gyermekeid útjának előkészítője 
‘Vízisíztél már? Ha igen, akkor tudod, hogy a legkönnyeb-

ben az előtted haladó hajó nyomvonalának közepén lehet ha-
ladni. Nos, a te életed ilyen nyomvonalat ad a gyermekeid szá-
mára. A te hatásod vagy győzedelmes erő lesz az életükre néz-
ve, vagy olyan akadály, amit le kell majd győzniük. 

A Példabeszédek 22,6 így hangzik: „Tanítsd a gyermeket az 
ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem 
távolodik attól.” A tanítás, nevelés azt jelenti, hogy példát mu-
tatsz neki a helyes viselkedésről. A gyermekeid úgy tanulnak 
meg sikeresen élni, hogy látnak téged, ahogy sikeresen mész 
előre az életedben. Ha szeretitek egymást a férjeddel, a gyer-
mekeitek megtanulják, hogyan éljenek boldog házasságban. 
Ha szeretnéd, hogy közeli, meghitt kapcsolatuk legyen az Úr-
ral, ezt neked kell megmutatnod a saját életedből. Szeretnéd, 
hogy kedvesek legyenek másokkal? Légy kedves te magad is az 
emberekkel. 

Neked kell tanítanod őket a házassággal, gyermekvállalással, 
Istennel, szellemi dolgokkal, erkölccsel, anyagiakkal, stb. kapcso-
latban. Tanítsd őket azon a példán keresztül, ahogy te Isten útja 
szerint élsz. Ha így teszel, nem fogják elhagyni ezt az utat.’ 
 

 



449. Isten szándéka (4) 
Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; aki pedig 
szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. – Példabeszédek 13,24 

4. Te adod nekik az útravalót a jövőre 
‘A sikeres embereknek megvannak azok a készségeik, ta-

pasztalataik, amikre szükség van ahhoz, hogy a valós világban 
éljenek. Kitartanak céljaik mellett, jó a munkaerkölcsük, be-
csületesen dolgoznak és tudják, hogyan kezeljék bölcsen az 
embereket. Ezek a készségek nem csak úgy lesznek — tanul-
ni kell őket. 

Kedves anyuka, te már egészen kicsi kortól kezdve rend-
kívül fontos szerepet játszol ebben azzal, hogy segítesz nekik 
elsajátítani e készségeket. A gyerekek felelősségteljesek lesz-
nek, ha megtanítod nekik, hogy a család tagjaiként ki kell, hogy 
vegyék részüket a házimunkából. A koruknak megfelelően adj 
nekik feladatokat, és várd el tőlük, hogy el is végezzék. A te-
vékeny, eredményes gyerekek boldogabbak is. 

 „A gyorsaknak (angolban: szorgalmasaknak) keze ural-
kodik, a rest pedig adófizető lesz (munkára adatik)”. (Péld. 
12,24). A valós életben a szorgalmasak jutalmat kapnak, a res-
tek pedig nehézségekkel, nélkülözéssel találják szemben ma-
gukat. Ha szereted a gyermekeidet, megfegyelmezed őket. 
(Péld. 13,24) Tisztelniük kell a hatalmat és meg kell tanulniuk, 
hogy a tetteiknek következményei vannak. 

A játszótéren megtanulják a gyerekek, hogyan kezeljék 
egymást — hogyan osztozzanak a dolgokon, és ne verjék meg 
játszótársukat csak azért, mert felmérgesítette őket. Tanítsd 
meg nekik, hogyan bánjanak a haraggal, hogyan gyakoroljanak 
önuralmat. 

A valós életre való felkészítés, felszerelés legfontosabb ele-
me azonban az, hogy segítesz gyermekeidnek kiépíteni a kap-
csolatot az Úrral, és megtanítod őket arra, hogy az Ige szerint 
éljenek. Ha Isten velük, ki lehet ellenük? (Róm. 8,31) A min-
dennapi élet a valódi iskola, ami felkészíti őket a sikeres 
jövőre.’ 
 

450. Mesteri terv (1) 
Hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged; és meg ne utáld a te 
anyádat, mikor megvénhedik. – Példabeszédek 23,22. 

A következő részek a Copeland család Gyermeknevelés Is-
ten mesteri tervében című televíziós műsorából származnak: 



‘Gloria: Üdvözlök mindenkit, Gloria Copeland vagyok! Na-
gyon különleges vendégeim vannak, olyan emberek, akiket na-
gyon jól ismerek, ők az Ige asszonyai, a Szellem asszonyai, és 
már tanultak bizonyos dolgokat a gyereknevelésről. Itt az én 
lányom, Kelly Copeland, John fiamnak a felesége, Marty Cope-
land és a legidősebb lányom, Terry Copeland. 

Tudod, sok mindent meg tudsz tanulni úgy, hogy gyermeke-
ket nevelsz. Én is tanultam számos dolgot, de akkor még nem 
tudtam olyan sokat erről, ennek ellenére a gyermekeim igen jól 
sikerültek. Az összes unokám Istent szolgálja, és nincsenek láza-
dók közöttük azért, mert születésüktől fogva – amióta megszü-
lettek a kórházban – kezeinket rájuk vetettük és azóta tanítot-
tuk velük Isten Igéjét. Ken és én csak akkor tanultuk meg Isten 
Igéjét, amikor már felnőttek voltunk.  

De az én unokáim nagyon erősek, és nem látják a korláta-
ikat, mert Isten Igéje a szívükben van. Egy hatalmas feladat 
gyermekeket nevelni, ezért meg akarunk téged áldani, Isten 
Igéjével Igéjéből akarunk buzdítani. Hogyha elbátortalanodtál, 
és a te gyermekeid nem szolgálják az Urat, Isten tudja, hogy Ő 
hogyan hozza vissza őket magához. Vagy hogyha még nem 
üdvözültek a gyermekeid, akkor se add föl, mert újjá fognak 
születni. Martyval kezdjük ezen a héten, és ő nagyon tudja, 
hogy hogyan kell a fiatal gyerekeket nevelni.’ 
 

451. Mesteri terv (2) 
Az Úr mindezt véghezviszi értem. Uram, a Te kegyelmed örök-
kévaló: ne hagyd el a Te kezeidnek alkotásait! – Zsoltár 138,8 

‘Marty: Kortney lányom 14, Jonathan 7 és Alex lányom pe-
dig 6 éves, tehát igazán sok munkám van. Iskolába járnak, nem 
úgy, mint Kelly lányai, akik már férjhez mennek. Nagyon el-
foglalt vagyok, hétvégeken például a pónilovakkal vagyunk le-
foglalva. A véleményem az, hogy ne legyen valaki tökéletes szü-
lő, hanem arról, hogy legyen hite Istenben, imádkozzon, és 
maradjon az Igében. Egy Igét kaptam Istentől. Van egy tinéd-
zser gyermekem, és ezért nagyon nagy szükségem van erre az 
Igére: a Zsoltárok 138,8-as vers.  

Nagyon sokszor megálltam ezen az Igén, mert szükségem 
volt bölcsességre. Mert tudod, amikor kisgyermekeid vannak, 
akkor kicsik a problémák, de ahogy egyre nőnek a gyermekeid, 
akkor több lesz a probléma is. Volt egy esemény otthon a múlt 
évben, és hallanom kellett az Úrtól. Sokszor el kell mennem az 
Igéhez, hogy mit mond ezzel kapcsolatban az Úr. El kell men-



nem sokszor az Igébe, hogy mit szól az Úr ezzel a dologgal kap-
csolatban. Ezért bátorítalak és buzdítalak arra – azt hiszem, 
hogy az Úr helyezte ezt a szívemre, hogy veled megosszam –, 
hogyha van egy olyan szituáció otthon, és ismered Istennek az 
akaratát különösen arra az egy helyzetre, hallanod kell a Szent 
Szellemtől. 

Ilyenkor ez az Ige jut eszembe, hogy: „bízzál az Úrban tel-
jes szívedből, és ne támaszkodjál a saját értelmedre, minden 
útjaidban  ismerd el Őt, akkor Ő igazgatja a te útjaidat.” (Péld. 
3,5-6) Reggel, amikor fölébredsz, s az egész napodon át, ami-
kor helyzetek jönnek elő az iskolában, akkor tudatában kell 
lenned Isten Igéjének, és imában kell lenned egész nap. A 
Példabeszédek 22,6 azt mondja, hogy úgy neveljük a gyerme-
keinket, mint egy egyedi, sajátos ajándékot Istentől, és tartsuk 
meg őket. Amikor tanácsokat hallunk a gyülekezetben és bizo-
nyos útmutatókat kapunk, hogy hogyan kell a gyermekeinket 
nevelni, azt mondja az Ige, hogy ezt kell tennünk, vagy azt kell 
tennünk, de nagyon érzékenynek kell lennünk erre.’ 
 

452. Mesteri terv (3) 
Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt megrontják a rossz társasá-
gok. – 1Korinthus 15,33 

‘A múlt évben kialakult egy helyzet a legidősebb lányunk-
kal, mert épp akkor kezdett el járni a középiskolába, és felfe-
dezte a fiúkat. És ugye hallottunk a tiszta életről tanításokat, és 
ő egy nagyon erős, jó keresztény kislány. De egy olyan hely-
zetbe kerültünk, amikor szeretett volna több időt tölteni egy 
bizonyos fiúval. És mi nem hiszünk a randizásban, de a férjem, 
John és én beszélgettünk erről, imádkoztunk efelől, és el kell, 
hogy mondjam nektek, hogy akkor úgy éreztük, hogy ez a 
döntés, amit hoztunk, az teljesen ellentétben állt a megérté-
sünkkel. De az Ige azt mondja, hogy ne támaszkodjunk a saját 
értelmünkre, tehát az Úrnak a vezetését követtük. És elkezd-
tünk abban járni, amit az Úr mutatott. Hogy adjunk neki egy 
kis szabadságot ebben a dologban. Számunkra ez nagyon jó 
volt, mert folyamatosan kommunikáltunk a lányunkkal. 

Kihívás volt ez a számunkra, de azt mondtam a lányom-
nak, hogy: „Kortney, úgy hiszem, hogy nem vagyok benne biz-
tos, hogy a jó döntést hoztuk”. És  a lányom erre azt mondta: 
„Tudod anya, hogyha megtiltottátok volna nekem ezt az egész 
dolgot, akkor a hátatok mögött tettem volna és hazudtam vol-
na”. Tehát ennek a lényege az, hogy heteken át azon tűnődtem, 



hogy elvétettem volna Isten vezetését? Mert az a dolog, amire 
minket Isten vezetett, számomra nem tűnt jónak. Amit az én 
elmémmel kiokoskodtam, hogy nem is lenne az olyan jó dolog. 

De az történt, hogy a lányom a szemembe azt mondta, 
hogy ha nem engedtem volna meg, akkor fellázadt volna elle-
nünk. Férjem, John azt mondta, hogy „én voltam ilyen lázadó”. 
És bizony ő ilyen volt! Tudod, Istent érdeklik a kapcsolatok, és 
Isten tudja előre, hogy a te gyermekeid hogyan fognak visel-
kedni bizonyos szituációkban. De tudod, hogyha nem töltötte-
tek volna Martyval időt imában és az Úrral, akkor nem tudtá-
tok volna ezt.’ 

 
453. Mesteri terv (4) 

Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben 
maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. 
Akkor Jézusnak, Isten Fiának a vére — vagyis áldozati halála 
— megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől. – 
1János 1,7 (Egyszerű fordítás) 

‘Az egyik reggel imádkoztam, és az Úr adott egy Igét a 
fennálló helyzettel kapcsolatban. Ezt az Igét megosztottam a 
lányommal, Kortney-val, és ez véget vetett annak az egész 
problémának. Az Úr azt mondja nekünk, hogy tanítsuk a gyer-
mekeinket az Úr félelmére (tiszteletére), és hogy megtanulja-
nak hallani Istentől. Kortney-nak a magabiztossága megnőtt ez 
által az Ige által – hogy ki tud jönni hasonló helyzetekből –, 
amit én azon a reggelen az Úrtól kaptam, és megosztottam ve-
le. De hogyha nem engedtem volna meg azt, hogy ő randizzon 
azzal a fiúval, akkor vita keletkezett volna, viszályok lettek vol-
na az otthonunkban és nagyon komoly konfliktushelyzet ala-
kulhatott alakult volna ki. 

Eljött hozzánk az egyik barátnője, és ugyanerről a témáról 
kezdtek beszélgetni, és a barátnő azt mondta: „Az én szüleim 
nagyon sok mindent megtiltottak ezzel kapcsolatban, ezért a 
hátuk mögött tettem, és hazudtam nekik. Ez azt váltotta ki, 
hogy két éven keresztül viszály volt az otthonunkban, és nem 
tudtam a szüleimmel rendesen kapcsolatot tartani”. 

Minden egyes gyermek különleges és más. De ha te az Úr-
tól hallasz, akkor az Úr mindig a békesség útján fog téged ve-
zetni. És annyira hálás vagyok Istennek, hogy békesség van az 
otthonunkban! Kortney életében is békesség van, és szorosan 
együtt jár az Úrral. És tudom, hogy ez a helyzet meg fogja vé-
deni őt attól, hogy hasonló helyzetbe belekerüljön.’  



454. Mesteri terv (5) 
Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz 
menedéke.  Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőré-
nek eltávoztatására. – Példabeszédek 14,26-27 

‘Gloria: Tehát ez igazából arról szól, hogy ti egy kicsit több 
teret adtatok neki, és ő maga hozta meg végül is a döntést. 
Beszélj arról, hogy türelmesnek kell lenni és kedvesnek a gyer-
mekeinkkel. Tudod Marty, a te gyermekeid, ahogyan viselked-
nek, az csodálatra méltó. Hadd mondjam el Martyról: Kelly 
nagyon jó gyerek volt, de Johnnal nem igazán dicsekednék. De 
tudod, Marty gyerekei megteszik azt, amit Marty mond nekik, 
és ez igazán meglepő és csodálatos is egyben. Persze biztos 
vannak helyzetek, amikor nem mindig ilyen rózsás minden. 

Marty: De igazából nagyon mély benyomást tesznek rád a 
te gyermekeid. És tudod, tényleg kihívás szeretetben járni, 
kedvességben járni a gyermekeinkkel. Ami engem illet: nagyon 
sok szülő szeret játszani a kisgyerekekkel, de én nem az a típus 
vagyok, aki sokat szeret játszadozni. De én nem vagyok az a 
fajta, aki szeret annyit játszadozni a gyerekekkel. Inkább az 
érettebb beszélgetéseket szeretem, de ez tényleg egy kihívás, 
hogy valaki valóban isteni asszony legyen, isteni feleség legyen. 
És az a sok információ, ami jön az iskolából, a partik, a sport-
események… 

Tehát igazából nagy kihívás ez, és éppen ezért nekem min-
den reggel ötkor fel kell ébrednem és imádkoznom. Tudod, ez 
az a dolog, ami minket az élet nehézségein keresztülvisz. Tu-
dom, hogy Kelly is egy csodálatos anyuka és Terry is csodálatos 
anyuka, de én még mindig tanulom ezeket a dolgokat. Az egye-
düli dolog, amit tudok, hogy meg kell tartanom Istent az első 
helyen az életemben, és ott is kell maradnia. Meg kell taníta-
nom a gyermekeimmel Isten tiszteletét.’  
 

455. Mesteri terv (6) 
Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. 
Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. – 
Zsoltár 112,6-7 

‘Jonathan fiamnak volt egy egészségügyi problémája a kö-
zelmúltban, amikor a szíve gyorsabban vert a kelleténél. Elvittük 
őt az orvoshoz, de békesség volt ezzel kapcsolatban a szívemben. 
Ott ültünk az orvosnál és hallgattuk a rossz jelentéseket. Elmen-
tem a Zsoltárok 112,7 versére, ami azt mondja, hogy az én szí-
vem erős, az Úrban bizakodó!  



Mondtam a fiamnak: „Jonathan, a te szíved erős, és nem 
kell félned a rossz hírtől!” Fel kellett hívnom az iskolát, és ami-
kor gyorsabban vert a szíve, akkor be kellett mennie az irodába 
és ott megmérték a pulzusát. De egyre jobb ez már, és ő meggyó-
gyult! Tudod, ez arról szól, hogy mindig Isten Igéjét hallgassuk.  

Nekem pedig az én hét éves fiamnak a szívébe el kellett 
vetnem azt az Igét, hogy „a te szíved Jonathan, az erős, rendü-
letlenül az Úrban bizakodó, a te szíved az erős”. Néha próbált a 
félelem rátelepedni a fiamra, de mi csak az Igét vallottuk meg, 
és aztán már nem kellett sokszor bemennie az irodába, hogy 
megmérjék a vérnyomását. És nagyon sokszor gondoltam arra 
– mivel a kisgyerekek olyan aktívak –, a szívük nem bírja az 
iramot, de én csak Istent dicsérem! 

Szeretnélek buzdítani és bátorítani arra, hogy ha te hitben 
állsz a gyermekeiddel kapcsolatban, akkor itt az Ige számodra 
is ez, hogy: „az én szívem erős, az Úrban bizakodó”! És báto-
rítalak arra, hogy Isten Igéje folytonosan áradjon a te szíved-
ben, mert soha nem tudod, hogy a te gyermekeid milyen kihí-
vásokkal fognak szemben állni. Lehet, hogy valami betegség-
probléma vagy randizgatás, vagy bármilyen helyzet jön.’ 
 

456. Mesteri terv (7) 
Sokat cselekedtél Te, Uram Istenem, a Te csodáiddal és ter-
veiddel miérettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdet-
ném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám. – 
Zsoltár 40,5 

‘Főként az egyedülálló anyukákat szeretném bátorítani. Én 
azt gondolom, hogy az Isten kegyelme, hogy nekem egy csodá-
latos férjem van az Úrtól. De valamilyen oknál fogva minden 
áldott nap gondolok az egyedülálló anyukákra és arra, hogy 
nekem milyen volt a gyermekeimet fölnevelni. Azt mondom 
nektek, hogy továbbra is használjátok a hiteteket és járjatok Is-
tennek a kegyelmében. Engedjétek meg, hogy Isten ellátása 
gondoskodjon rólatok, és Istennek a békességében maradjatok. 
És ne aggódjatok semmi felől, ne támaszkodjatok a saját értel-
metekre. Legyen az pénz, amit kértél Istentől, hogy ki tudd fi-
zetni a  gyermekednek az ebédet, vagy az egészségéről lenne szó, 
vagy a megfelelő munkahelyről. 

Isten előre tudja pontosan, hogy mire van szükséged, és 
előre tudja, hogy hogyan kell szolgálnod az Ő Igéjét a gyerme-
keid felé. Őneki erre megvan a mesteri terve. Ezért bátorítalak 
arra, hogy a te reménységed továbbra is Isten Igéjében legyen. 



És amilyen sűrű az élet, és amilyen sok irányba szaladunk 
minden nap, akkor is töltsél időt Isten Igéjében, még hogyha öt 
perc is naponta, bár öt perc nem elég. De a mi dolgunk az, 
hogy folytonosan Isten Igéjét építsük be a szívünkbe. 

Amikor ez a probléma jött a fiammal, Jonathannal kapcso-
latban, nem volt semmilyen nyugtalanság az elmémben, hogy 
azon gondolkoztam volna, hogy mi is lesz. Abszolút nem ke-
rültem félelembe, mert az én elmém már megújult Isten Igéje 
alapján, és nekem nem kell az időmet fecsérelni arra, hogy 
mentális harcokat folytassak arról, hogy most hitben állok, 
vagy nem állok hitben. Az én szívem erős, és az Úrban biza-
kodó, ezért nem kell az energiámat ilyen mentális érvelésekre 
pazarolnom. Én csak beleugrok Istennek a tervébe, egyetértek 
Istennek az Igéjével. Isten azt ígérte, hogy hosszú élettel elégít 
meg minket, és az én gyermekeim az Urat fogják szolgálni. 

És tudod, hogyha hit van a szívedben, akkor kész a hit arra, 
hogy kijöjjön a szádon keresztül. És tudod, hogyha te hitben rea-
gálsz, akkor a gyermekeid nem fognak félelemben reagálni. Tu-
dod, a leghatalmasabb dolog, amit a gyermekeinknek adni tu-
dunk az az, hogy a mi hitünk szintjét magasan tartjuk. És min-
den egyes kihívásra, amivel szembesülnek, a mi magas és erős 
hitszintünk alapján ott van készen a válasz a szívünkben.’ 
 

457. Mesteri terv (8) 
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erő-
nek és szeretetnek és józanságnak szellemét. – 2Timótheus 1,7 

‘Kelly: Tudjátok-e azt, hogy a Zsoltárok 112,1-7 igesor em-
bere egy szövetségi ember profilja? S ugye, ez az ember, aki az 
Ő parancsolataiban gyönyörködik, „hatalmas lesz annak mag-
va a földön… gazdagság és bőség lesz annak házában”. De az 1. 
vers azt mondja: „boldog ember az, aki féli az Urat, és az Ő pa-
rancsolataiban igen gyönyörködik”, és ez igazából Isten Igé-
jéről szól. A Bővített bibliafordítás azt mondja, hogy „nem fog 
félni a rossz hírtől az ő szíve, szilárdan áll, bizodalma van az 
Úrban”. És ha szövetségtudatú vagy, akkor szövetség jön az el-
médbe azon nyomban, amikor ilyen dolgokkal szembesülsz.  

Marty: Tudod, nem kell pazarolnod az energiádat arra, hogy 
próbálod eldönteni, hogy hú, most mit fogok tenni, most miben 
fogok hinni?! Mert te már ott vagy és készen vagy, és amit kell 
tenned az az, hogy meg kell alapoznod a megvallásaidat, és ki 
kell ebben tartanod, és meglesz ennek a megnyilvánulása. És 



tudod, ez sokkal egyszerűbb annál, mintha minthogyha két gon-
dolat között ugrálnál, hogy most mit fogok tenni? 

Hogyha a te szíved az erős, és ha megalapozódott az igazság-
ban, a hitben, akkor mindössze annyit kell tenned, hogy egyet-
értesz Isten Igéjével, és dicséred Őt, hogy megvan a válasz. És 
dicséred Istent, hogy miénk az Ő Igéje, és tudjuk, hogy minden 
rendben lesz, és minden jóra fordul. Tudod, szabadok vagyunk a 
félelemtől. És a gyermekeinknek mindennél inkább erre van 
szükségük, hogy tudják, hogy Isten szereti őket, és nem kell, 
hogy féljenek semmitől sem!   

Gloria: És tudod, amit a gyerekek látnak, hogy az apa és 
anya tesz, azt teszik ők is. Látják a gyermekeid rajtad, hogy te 
erős vagy az Igében! Neked arra van szükséged, hogy Istennel 
tölts időt, hogy erős legyél. Tudod, nem arról van szó, hogy 
prédikátornak a felesége vagy – lehet, hogy prédikátor vagy 
magad is –, arra van szükséged, hogy Isten Igéjében töltsél 
időt, hogy az bekerüljön a szívedbe, és Isten Igéje szólni fog 
hozzád. Fogod tudni, hogy mit kell tenned a gyermekeiddel 
kapcsolatban, ugyanúgy, ahogy Marty is. Tudod, Isten elké-
szítette a győzelmet a számodra, és járj ebben!’ 

 
458. Gyakorlóközpont (1) 

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor 
megvénhedik is, el nem távozik attól. – Példabeszédek 22,6 

Hagin Jr. cikke kicsit bővebb információval szolgál a gya-
korló szülőknek Salamon példabeszédéből.   

‘Az otthon nem csak egy hely, ahol egy család él; hanem 
egy gyakorlóközpont is a szülőkkel, mint elsődleges oktatókkal. 
Ha nem tanítasz gyermekeidnek Istenről és az Ő értékrendsze-
réről, akkor valószínűleg nem is fogják követni Őt, sem az Ő 
útjait. Mielőtt azonban bármilyen eredményes útmutatást ad-
nál, egy erős kapcsolatot kell kifejlesztened gyermekeiddel. 

Hogy megértsük Isten szándékait a családdal kapcsolatban, 
először vissza kell mennünk a Teremtés könyvéhez:  

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és 
hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég ma-
darain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó-
mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert 
az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá te-
remté őket. És megáldá őket Isten, és monda nékik Isten: Sza-
porodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsá-
tok birodalmatok alá…” (1Mózes 1,26-28)  



Isten a családdal kapcsolatos tervében egy férfit és egy nőt 
alkotott, majd azt mondta nekik, hogy „legyetek gyümölcsöző-
ek” (NIV fordítás szerint). Más szavakkal, azt akarta, hogy le-
gyenek gyerekeik és alapítsanak egy családot. 

A család fontos Istennek. Valójában Ő alapította és hozta 
létre a családot, mielőtt megalapította volna a kormányt. Sőt, 
mielőtt létrehozta volna az egyházat, megalapította az otthont. 

Kezdetben az otthon egy olyan hely volt, ahol az embereket 
arra képezték ki, hogy Istennel járjanak. Azt hiszem, hogy Is-
ten úgy tekint az otthonra, mint egy „gyakorlóközpontra”; ahol 
a szülők elméletileg az Úr útjaira tanítják a gyermekeiket. 

Ábrahám, a zsidó nemzet pátriárkája, egyike az istenfélő 
apák példájának, aki gyermekeit az Úr útjaira tanította. Igazából 
Isten részben azért kötött szövetséget Ábrahámmal, mert tudta, 
hogy Ábrahám „megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépé-
nek őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját…” (1Móz. 18,19)’ 
 

459. Gyakorlóközpont (2) 
És ez Igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legye-
nek a te szíveden. És gyakoroljad ezekben a te fiadat, és szólj 
ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és 
mikor lefekszel, és mikor felkelsz. (5Mózes 6,6-7)  

‘Később, a Sínai hegyen Isten arra utasította az izraelitá-
kat, hogy őrizzék meg az Ő útjait. A fenti Igék szerint, ha meg 
akarjuk őrizni Isten útjait, akkor Isten parancsolatait a szí-
vünkre kell helyeznünk és gyakorolnunk kell azokban magun-
kat és a gyermekeinket. Hogyan kell ezt tenni? A 7. vers azt 
mondja, hogy mindig szólnunk kell Isten Beszédeit a minden-
napi életünk során. 

A Biblia az Isten értékrendszeréről szóló kézikönyv. Min-
dent megtanulunk belőle az életről, az istenfélelemről és a jel-
lemről. (2Pét. 1,3) Megmutatja nekünk, hogyan éljünk egy bol-
dog, bővölködő életet. (Ján. 10,10) Ellentétben azzal, amit né-
hány szülő hisz, nem a helyi gyülekezet felelőssége, hogy jelle-
met formáljon gyermekeiknek; sem, hogy gyakorlatoztassák 
őket az Isten dolgaiban.  

Minden szülőnek felelőssége tanítani saját gyermekeit, és az 
elsődleges edzés otthon történik. Isten azt akarja, hogy gyako-
roltassuk gyermekeinket az Ő útjaiban. Hogyan is? Ismétlem: 
Istenről való beszélgetés által, amikor otthon vagyunk, és ami-
kor úton vagyunk. (Mai szóhasználattal azt mondhatnánk, hogy 
autóvezetés közben.) Ugyanakkor beszélnünk kell Istenről gyer-



mekeinknek amikor felkelnek, és amikor aludni mennek. Más 
szavakkal, minden időben beszélnünk kell nekik Istenről. 

Néhány szülő minden nap csak egy rövid időt szán arra, 
hogy bibliaórát tartson csemetéinek, ami általában egy rövid, 
lefekvés előtti imára korlátozódik. A 2Mózes 6,6-7 szerint 
azonban Isten azt akarja, hogy minden alkalmat használjunk ki 
a nap folyamán, hogy gyermekeinket az Úr útjaira tanítsuk.’ 
 

460. Gyakorlóközpont (3) 
Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyerme-
kek: és járjatok szeretetben... – Efézus 5,1-2 

‘A tanítás alapvetően kétféle módon történik: 1. az által, 
amit mondasz; 2. az által, amit teszel. A gyermekek a környe-
zetük termékei. Azt fogják tenni, amit látnak, hogy teszel, an-
nak ellenére, amit mondasz nekik. Úgy értem, hogyha valamit 
mondasz nekik, de valamit másként teszel, a cselekedeteidet 
fogják követni, nem pedig a szavaidat. 

Például, ha a gyermekeid ordítoznak egymással, és te azt 
mondod nekik, hogy üljenek le és beszéljék meg a dolgokat, 
nem fognak rád hallgatni, ha folyamatosan azt tapasztalják, 
hogy te és hitvesed is ordítoztok egymással, nyugodt beszélge-
tés helyett. Ha mint szülők, úgy oldjátok meg a konfliktusokat, 
hogy egyikőtök elviharzik a házból, a másik meg sírva menekül 
a hálószobába, akkor ugyanilyen módon fogják gyermekeitek is 
megoldani a konfliktusokat. 

Sajnos túl sok szülő nevel a „Csináld, ahogyan mondom, de 
ne úgy, ahogy teszem” filozófia szerint. Ez a filozófia kevert 
üzeneteket küld a gyerekeknek. 

Én, ahogy felnőttem, a mindennapos példákból tanultam, 
amiket a szüleimtől és nagyszüleimtől láttam. Mielőtt nagya-
pám, Rooker papa meghalt volna, mindig azt mondta nekem, 
hogy „Pontosan annyira vagy jó, amennyire a szavad. Ha nem 
jó a szavad, egy csibész vagy. Ha a szavamat adom egy ember-
nek és kezet rázok vele, azt fogom tenni, amit megmondtam, 
még ha a zsebem is bánja.”  

Rooker papa a tisztesség embere volt, és becsületességet 
tanított a gyerekeinek és az unokáinak nemcsak a szavaival, 
hanem a tetteivel is. Apám is így élt. Nem csak hallottam nagy-
apámat és apámat, hogy a tisztességről tanítanak engem, ha-
nem láttam is őket, hogy pontosan követik a szavaikat. Követ-
kezésképpen, én is ilyen vagyok. Ha valamiben a szavamat 
adom neked, azt elvégzettnek veheted. 



Egy élő példa a legalkalmasabb az Isten szerint való alapel-
vek tanítására és a generációról generációra történő átadására. 
Sajnos, ma mérhetetlenül hiányzik belőlünk a jellem és a tisz-
tesség. Ez azért van így, mert az Isten szerint való alapelveket 
nem tanítják az otthonokban. 

Amikor nem csepegteted bele Isten értékeit és alapelveit a 
családodba, akkor gyermekeid annak a hatása alá fognak ke-
rülni, amit a rádióban hallanak, vagy amit a tévében látnak, és 
amit a magazinokban és a világhálón olvasnak. Ahelyett, hogy 
te befolyásolnád őket, barátaik és a világ értékrendszere lesz 
rájuk hatással.’ 
 

461. Gyakorlóközpont (4) 
Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy 
kicsi, ott egy kicsi! – Ésaiás 28,10 (Új fordítás) 
Mert „parancsra új parancs, szabályra új szabály, parancsra 
új parancs, szabályra új szabály, még egy kicsi, még egy ki-
csi…” — tanításuk ebből áll. – Ésaiás 28,10 (Egyszerű ford.) 

‘Gyermekeid tanítása nagyon fiatal korban kell, hogy el-
kezdődjön, és ez ott indul, hogy kapcsolatot alakítasz ki velük. 
E kapcsolatok, a velük töltött idő által fejlődnek. Az erős kap-
csolat úgy épül fel, hogy érdeklődést mutatsz a gyerkőceidnek 
fontos dolgokban. Nem várhatsz addig, amíg idősebbek lesz-
nek, hogy elkezdj kialakítani velük egy kapcsolatot. Attól a pil-
lanattól el kell kezdened, ahogy hazahozod őket a kórházból. 

Amikor elsőbbséget élveznek az életedben, és időt fordítasz 
rájuk, továbbá tudatod velük, hogy mennyire szereted és nagy-
ra becsülöd őket, akkor bármiről beszélgethetsz velük. Aztán 
amikor elérkezik az ideje, hogy Isten szerint fegyelmezd vagy 
irányítsd őket, sokkal hajlamosabbak lesznek hallgatni arra, 
amit mondanod kell, inkább mintsem lázadjanak tanácsod és 
rendre utasításod ellen. Ha azonban csak szabályokat vezetsz 
be otthon a gyermekeiddel való kapcsolat kialakítása nélkül, 
akkor lázadni fognak, ahelyett, hogy Isten útjait követnék. 

A kapcsolat a legjobb alap a tanításra. E nélkül az otthonod 
valójában csak egy ház, ahol különböző emberek élnek. Azon-
ban kapcsolattal képes vagy befolyásolni gyermekeidet és az ő 
gyermekeiket is, és az ő gyermekeik gyermekeit is. Mint Ábra-
hámnak, leszármazottaid generációról generációra az Isten út-
jain járnak majd.   

Tedd, és ne tedd szabályok. Az Efézusiakhoz írt levél azt 
tanítja, hogy „ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljé-



tek őket az Úr tanítása és intése szerint”. (Ef. 6,4) Íme, néhány 
útmutatás segítségképpen. 
– Ne vidd túlzásba gyermekeid védelmét. Nem védheted meg 
gyermekeidet mindentől. Elkerülhetetlen, hogy szerezzenek 
néhány karcolást az életben. 
– Ne hanyagold el gyermekeid védelmét. A gyerekeknek szüksé-
gük van egy rendszerre, hogy biztonságérzetük legyen. Kezdd a 
„házi rend” létrehozásával. 
– Ne hasonlítsd össze gyermekeidet másokkal. Minden gyer-
mek különböző, és más képességű. Hagyd mindegyikőjüket a 
saját egyedülállóságuk szerint fejlődni. 
– Figyelj arra, amit csemetéid mondanak. Jó gondolataik szok-
tak lenni. Azzal, hogy meghallgatod őket, építed az önbecsü-
lésüket és önértékelésüket. 
– Dicsérd meg gyermekeidet. Mindenkinek szüksége van meg-
erősítésre, nem számít mennyire fiatal vagy idős. 
– Tölts időt gyermekeiddel. A kapcsolatok nem telefonon keresz-
tül épülnek fel. Vond be magadat gyermekeid életébe. Semmi sem 
betűzi jobban a „szeretetet”, mint az egymással töltött idő.’ 

 
462. A fegyelmezés alapelvei 

Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kér-
je Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen Isten mindenkinek öröm-
mel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad. – Jakab 1,5 
(Egyszerű fordítás) 

Kellie Copeland cikke a BVOV magazinból származik. 
‘Hát nem csodálatos szülőnek lenni? Őszintén állíthatom, 

hogy gyermekeim minden életkorában élveztem az anyaságot, 
csecsemőkoruktól egyetemista korukig. Négy gyermekem fel-
nevelése során megtanultam egy fontos igazságot: Isten ke-
gyelme elegendő, akárhány évesek is a gyerekeid. Ő mindig 
megadja a szükséges bölcsességet. A Jakab 1,5 azt mondja: „Ha 
pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, 
aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad; és 
megadatik néki.” Ez egy nagyszerű Ige szülőknek. Nem olyas-
valakitől kérünk bölcsességet, aki nem adja meg azt. Isten azt 
mondja: „Kérj, és én adok, többet, mint várnád!” 

A Bővített fordítás így mondja: „Kérj az adni akaró Isten-
től!” Nemrégiben megkérdeztem az Urat, hogyan állunk ma a 
gyermekneveléssel, és meglepő választ kaptam: „Segíteni sze-
retnék, de a népem nem hagyja. Bezárják az ajtót a bölcses-
ségem és kegyelmem előtt.” Ezt tesszük, amikor a világhoz 



fordulunk gyermeknevelési tanácsokért. Ne feledjük, Isten te-
remtett minket, és a gyermekeinket is. Ismeri őket tetőtől tal-
pig. Tehát azt is tudja, mit kell kiigazítani bennük. A Példa-
beszédek 22,6 azt mondja: „Tanítsd a gyermeket az ő útjának 
módja szerint; még amikor megvénhedik is, el nem távozik at-
tól.” Szeretném megosztani veletek, amit az Úr mutatott ne-
kem a gyermekneveléssel kapcsolatban, nevezetesen a nevelés 
alapelveit. Mindannyiunk életében működőképes elvek ezek.’ 
 

463. Fegyelmezési alapelvek (1) 
Aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az 
olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. – Máté 7,24 
(Egyszerű fordítás) 

Isten akarata szerint cselekedni – ‘Az egyik fő oka 
annak, hogy a szülők bezárják az ajtót Isten bölcsessége előtt, 
az, hogy Isten Igéjét idejétmúltnak vélik. Minden, amit Isten a 
gyermeknevelésről mond, működik. Így az is, amit a fegyelme-
zésről mond. De el kell szánnunk magunkat, hogy az Igének 
cselekvői leszünk. Az Úr megértette velem, hogy a mi felelőssé-
günk az is, cselekszik-e a gyermekeink az Igét, az Ige cselekvő-
ivé lesznek-e? Aki nem fenyíti meg a gyermekét, az nem cselek-
szik az Ige alapján. Azáltal, hogy nem cselekszik az Ige alapján, 
rossz magot vet el a gyermeke életében. 

A Máté 7,26–27 rámutat, mi a következménye annak, ha 
nem vagyunk az Ige cselekvői: „És valaki hallja éntőlem e be-
szédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bo-
lond emberhez, aki a fövenyre építette házát. És ömlött az eső, 
és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a ház-
ba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.”  

Ma a gyerekek nagy nyomásnak és kísértéseknek vannak 
kitéve. De ha mélyen megalapozódtak az Igében, és megtanul-
tak engedelmeskedni a szüleiknek és Istennek, akkor képesek 
lesznek megállni. „Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és 
megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki 
kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az ár-
víz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem 
dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.” (Mát. 7,24–25)  

Attól, hogy imádkozol a gyermekeidért, nem válnak az Ige 
cselekvőivé, és az is biztos, ha te magad nem vagy cselekvő, nem 
jársz elöl jó példával. A te dolgod, hogy megtanítsd őket az Igére, 
hogy engedelmességre tanítsd őket, és hogy te magad is cselekvő 
légy. Az Ige azt mondja, hogy fegyelmeznünk kell a gyermekeket.’ 



464. Fegyelmezési alapelvek (2) 
A gyermek szívéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesz-
szeje messze elűzi tőle azt. – Példabeszédek 22,15. 

Fegyelmezni, nem büntetni – ‘A fegyelmezés nem azo-
nos a büntetéssel, fontos, hogy felismerjük a különbséget. Ez 
ugyanis megváltoztatja a gyerekeinkhez való viszonyulásunkat. 
A büntetés: szenvedés a rossz miatt, amit tett az ember. 

A fegyelmezés segít kialakítani a gyermekben bizonyos ön-
uralmat és helyes viselkedési formákat. Hozzásegíti ahhoz, 
hogy sikeres legyen az életben. A Példabeszédek 10,17 szerint: 
„A bölcsességet megőrizőnek útja életre van; a tanítást elhagyó 
pedig tévelyeg.” A Példabeszédek 1,7 viszont azt mondja: „Az 
Úrnak félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi 
tanítást a bolondok megutálják.” 

Amikor szeretettel megfeddjük a gyermekeinket, azt az ő 
érdekükben tesszük. A fegyelmezés felállítja a határokat, segít 
az önfegyelem kialakításában, rendet és békességet teremt az 
otthonunkban. 
    Szülőként a mi felelősségünk, hogy elmagyarázzunk a gyer-
mekeinknek a fegyelem bibliai fogalmát. Az 5Mózes 6,6–7 azt 
mondja: „És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok né-
ked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiai-
dat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton 
jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.” 

Ülj le, és tanítsd meg a gyermekeidnek, mit mond Isten 
Igéje, hogy megértsék, miért szükséges a feddés, és hogyan 
térjenek meg a hibáikból.’ 
 

465. Fegyelmezési alapelvek (3) 
Hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan 
időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. – 
2Timótheus 4,2 

Igei feddés, megtérés és megbocsátás – ‘Először is 
magyarázzuk el, hogy az engedetlenség bűn. Amikor az ember 
bűnt követ el, letér Isten útjáról, és ennek megvan a követ-
kezménye. A Róma 6,23 azt mondja: „A bűn zsoldja a halál.” A 
bűn megnyitja az ajtót az ellenség előtt, az ellenség pedig nem 
másért jön, mint hogy lopjon, öljön és pusztítson. (Ján. 10,10) 
Az Efézus 4,27 azt mondja, ne adjunk helyet az ördögnek az 
életünkben. A feddés és megbánás által az ember képes vissza-
térni az Úrhoz. 



Szeretnék rámutatni arra, hogy a feddés nem lehet csak 
szóbeli. A Példabeszédek 29,19 azt mondja, a szolgát nem lehet 
pusztán szóval helyreigazítani. Ez a gyerekre is igaz. 

A Példabeszédek 22,15 szerint: „A gyermek szívéhez köttetett 
a bolondság, de a fenyítés vesszeje messze elűzi tőle azt.” Ter-
mészetes, hogy egy gyermek szívében bolondság van, de ha nem 
űzzük ki azt, ahogy azt az Úr parancsolta, rosszat teszünk neki. 

Feltűnt, milyen erőteljes ez a megfogalmazás? Az emberek 
többsége azt mondaná, hogy a Biblia szerint, aki sajnálja a pál-
cát, az elkényezteti a gyermekét. Valójában azt mondja, „gyűlö-
li”. A világ azt akarja elhitetni velünk, hogy nem szabad meg-
ütni a gyereket. Pedig ha nem tesszük meg, nem tudom eléggé 
hangsúlyozni, „gyűlöljük” a gyermekeinket. A fenyítés megta-
nítja a gyereket, hogy a bűnnek ára van, és arra is, hogy azt 
gyorsan megbánja, s ez a felnőtt életében is elkíséri. 

Megvan azonban a fenyítésnek a megfelelő módja. Soha ne üs-
sük, ne bántalmazzuk a gyereket dühből. Soha ne használjuk a ke-
zünket. Inkább használjunk valami nádpálca-félét, ahogy azt a Pél-
dabeszédek 23,13 írja a Bővített Bibliában. A fakanál is megteszi.  

Mikor a gyerekeim kicsik voltak, elmagyaráztam nekik, 
hogy az ószövetségben az oltár fából készült, és erre az oltárra 
helyezték az engesztelő áldozatot. Az áldozatot elégették, és a 
bűn eltávozott. A kereszten Jézus is tulajdonképpen egy faol-
táron halt meg, és a ráhelyezett bűnünk eltávozott mindörökre. 

Mikor egy gyerek önként aláveti magát a fenyítésnek és 
megbánja, amit tett, az olyan, mint egy engesztelő áldozat. A 
szülei és Isten is megbocsátanak neki. A bűn eltávozik, és az 
ördög nem tud befurakodni az életébe. 

Ha ezt elmagyarázod a gyermekednek, ez segít majd neki 
megérteni a fenyítés értelmét, így ellenállás helyett képes lesz 
egyetérteni azzal, amit teszel. 

Az Efézus 6,1–3 versekből megmutathatod nekik az enge-
delmesség előnyeit: „Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szü-
leiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteld a te atyádat és a te 
anyádat, ez az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked 
dolgod, és hosszú életű légy e földön.” 

A gyermekek fenyítésének egész lényege abban áll, hogy 
megtanuljanak azonnal megtérni Istenhez, amikor vétkeznek, 
és becsukni az ajtót az ellenség előtt. A fenyítés után mindig 
mondjunk pozitív, megerősítő imát. Öleljük meg a gyereket, 
adjuk a tudtára, mennyire szeretjük őt. A gyereknek mosollyal 
az arcán kell elhagynia a helyszínt! 



A fegyelmezéssel arra tanítjuk gyermekünket, hogy ké-
sőbb, ha Isten szóban feddi őket, gyorsan megtérjenek. Ezt 
fontos megérteniük, hogy erőteljes kapcsolatuk legyen az Úr-
ral. Emellett a fegyelmezés annyival hatékonyabb, ha Jézus, a 
szülők és a gyermek egy hajóban eveznek, egyetértésben.’ 
 

466. Fegyelmezési alapelvek (4) 
A vessző és dorgálás bölcsességet ád; de a szabadjára hagyott 
gyermek megszégyeníti az ő anyját. – Példabeszédek 29,15 

Mondjunk búcsút a mentségeknek – ‘Egyszer, mikor 
a gyerekeim még kicsik voltak, valahol megkértek, hogy ta-
nítsak a gyermeknevelésről. A gyerekeim alapvetően jól nevel-
tek voltak, de néha azért még feladták nekem a leckét. Úgy 
éreztem, nem vagyok megfelelő személy arra, hogy a témáról 
tanítsak, és mentségeket kerestem Isten előtt. Azt felelte: „Ha 
mentségeket keresel az állapotodra, nem fogsz megváltozni.” 
Aztán hozzátette: „Ha mentségeket keresel a gyerekeidnek, 
nem fegyelmezed őket, és ők sem fognak megváltozni.” 

Ez a kijelentés igazán szíven ütött. Kivel nem fordult elő, 
hogy barátokkal vacsoráztunk egy étteremben, és a gyerek 
hisztérikusan viselkedett? És mi ahelyett, hogy megfegyelmez-
tük volna, mentségeket kerestünk neki. „Nagyon fáradt” – 
mondtuk. Ehelyett azt kell mondanunk a gyermekünknek: „Ez 
a viselkedés elfogadhatatlan” – és az Ige alapján szükséges ke-
zelni a helyzetet. 

A Példabeszédek 29,17 azt mondja: „Fenyítsd meg a te fi-
adat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te 
szívednek.” Ez olykor sem nem könnyű, sem nem kellemes, de 
feltétlenül szükséges. Mindegy, hol vagyunk éppen, rá kell 
szánnunk az időt a gyerekeink kiigazítására. Ha fegyelem-ma-
gokat kezdünk vetni az életükbe, pihenést fogunk aratni. 

Szülőnek lenni életünk egyik legfontosabb feladata. Ha jól 
csináljuk, gyermekeink felnővén ismerni fogják az Urat, és az 
Ő Igéje alapján fognak járni. 

Istennek van egy terve a gyermekeink életére, és ez a fe-
gyelmet is magában foglalja. A fegyelmet Isten Igéjére kell ala-
poznunk, felhagyni azzal, hogy mentségeket keresünk a szófo-
gadatlanságra, és elszánni magunkat, hogy gyakoroljuk a fe-
gyelmezést. Nem büntetjük, hanem megtanítjuk őket a megté-
résre, hogy a vétkeikért bocsánatot nyerjenek. Ha gyermekein-
ket Isten szerint tanítjuk fegyelemre, megalapozzuk a sikeres 
életüket!’  



 
467. Védelem a gyermekeinknek (1) 

Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből 
ismertetel hamisnak. – Máté 12,37 

Kellie Copeland egy másik cikke a BVOV magazinból. 
‘Minden szülőnek vágya, hogy megóvja a gyermekeit a ba-

joktól. Minden alkalommal, amikor kiengedjük őket az ajtón az 
iskolába, vagy amikor látjuk, hogy a kamasz elmegy a barátai-
val a városba vagy moziba, ez működik bennünk. Milyen gon-
dolatok járnak ilyenkor a fejedben?  

Mennyire vagy biztos abban, hogy az Úr épségben haza-
hozza őket? Mint szülőnek, célként kellene kitűznöd, hogy ki-
fejleszd magadban ezt a sziklaerős bizonyosságot – és ez a cél 
elérhető. Biztos lehetsz abban, hogy a gyerekeid minden pilla-
natban védelem alatt állnak! 

Kellie Copeland-Kutz, ahogy választ ad a következő kérdé-
sekre, olyan értékes Igéket és kijelentéseket oszt meg veled, 
amik segítenek abban, hogy megingathatatlan hited legyen Is-
tenben és az Ő Igéjében – hogy nyugodt lehess afelől, hogy a 
gyerekeid teljes védelemben vannak. 

Copeland Ministries (KCM): Mi az a legfontosabb igazság, 
amit a gyerekek védelméről megtanultál? 

Kellie: Minden nap megvallani Jézus vérét a gyermekeim 
felett, az egész család felett, ez volt a legmeghatározóbb, legje-
lentősebb igazság, amit Isten erről tanított nekem. Nem kérés-
ről beszélek, nem imáról. A megvallani (plead) a jogban szak-
kifejezés. A bíró azt kérdezi: „Mit mond (minek vallja magát): 
bűnösnek vagy ártatlannak?”. Csak ez a két lehetőség van. És a 
mennyei legfelsőbb bíróságon az Ige szerint kijelenthetjük: 
„Megvallom a vért, a vérre hivatkozok!” 

Amikor a vérre hivatkozunk, nem a saját igazságunkban 
állunk meg, hanem az Ő igazságán. Jézus kiontott vérének kö-
szönhetően nem vagy bűnös! Kifizette érted az árat, nemcsak 
azért, hogy a megigazultságát megkaphasd, hanem hogy az Ő 
teljességét, az Ő egészségét, az Ő gazdagságát, az Ő jólétét is 
birtokold.  

Amikor kijelented: „Kiárasztom a vért!”, azt mondod iga-
zából: „Jézus vére által ártatlan vagyok! Nem érinthetsz en-
gem, ördög!” 

Felhívnám a figyelmedet itt valamire: Nem elég, hogy tu-
domásod van a Jézus vérében lévő erőről, hatalomról – ki is 
kell jelentened. A Máté 12,37 szerint: „Mert a te szavaid által 



leszel megigazult és felmentett, és a te beszédeid által leszel 
kárhoztatott bűnös és elítélt.” (Bővített fordítás) 

Ugyanúgy, ahogy Izrael gyermekei a bárány vérét használ-
ták az ajtóikon, nekünk is meg kell vallanunk Jézus vérét az 
életünk felett – a gyermekeinket is beleértve. Amikor kiárasz-
tod Jézus vérét, a gonosznak el kell mennie melletted! 

Fontos megértenünk, hogy ez nem egy varázsige, ami au-
tomatikusan megváltoztatja a körülményeinket. Azzal, hogy 
rendszeresen megvallod Jézus vérét, a vérszövetséget erőssé és 
szilárddá építed ki a bensődben. Ahogy elfogadod a szent vért, 
megérted a szövetségi jogaidat és tudatosítod, hogy erő van 
Jézus vérében.  

Jézus vérében van erő arra, hogy megvédjen és meggyó-
gyítson, hogy kegyeltséget és gyarapodást hozzon neked, hogy 
minden szükségedet betöltse. És arra is van a vérnek ereje, 
hogy megváltoztasson téged – a szavaidat, a cselekedeteidet és 
a körülményekre adott válaszaidat. Ezzel már tud Isten mun-
kálkodni!’ 

 
468. Védelem a gyermekeinknek (2) 

Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesí-
titek az Ő parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzásá-
ra. – Zsoltár 103,20  

‘KCM: Van az angyaloknak szerepe a családunk védelmében? 
Kellie: A Zsidó 1,14 a következőképpen szól az angyalokról: 

„Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálat-
ra azokért, akik öröklik az üdvösséget (elküldve, hogy szolgál-
janak azokért, akik az üdvösség örökösei)?” Mi vagyunk az 
üdvösség örökösei, és az angyalok azért küldettek, hogy értünk 
munkálkodjanak! Ez azt jelenti: hatalmat kaptunk arra, hogy 
megmondjuk az angyaloknak, hogy az Ige szerint mit tegyenek. 
    Bízd hát meg az angyalokat, hogy menjenek előre a szolgála-
todra! Mondd ezt: „Megbízlak benneteket, angyalok, Jézus Ne-
vében, hogy vigyázzatok ma a gyermekeimre, hogy menjetek 
előttük, hogy védelmezzétek meg őket és óvjátok meg őket 
minden bajtól!” Aztán ellenőrizd, hogy nem beszélsz-e negatí-
van, mert az megakadályozza őket abban, hogy segítsenek. A te 
angyalaid azért teremttettek, hogy engedelmeskedjenek az Igé-
nek, amint te azt hittel kimondod. (Zsolt. 103,20)’ 

 
 
 



469. Védelem a gyermekeinknek (3) 
Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád… Akkor eljövén az Úr, 
odaállott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És mon-
da Sámuel: Szólj, mert hallja a Te szolgád! – 1Sámuel 3,9-10  

‘KCM: Előfordulhat, hogy Isten figyelmeztet minket egy 
veszélyre, hogy megóvjon tőle? Ha igen, honnan ismerhetjük 
fel, hogy Ő szól hozzánk? 

Kellie: Isten mindig szól hozzánk. A Példabeszédek 1,20 
azt mondja: „A bölcsesség … kiált”. Nem hiszem, hogy valaha 
is úgy történne meg velünk valami rossz, hogy a Szent Szellem 
ne figyelmeztetne, ne szólna a szellemünkhöz előtte. 

A János 16,13 szerint: az igazság Szelleme megmutatja ne-
künk a bekövetkezendőket. Ő tudja, hogy mire készül az ellen-
ség. De meg kell tanulnunk meghallani, amit a Szent Szellem 
mond, hogy engedelmeskedni tudjunk neki. Ha jól rá van ál-
lítva a fülünk a hangjára, Ő minden esetben meg tud menteni 
minket az ördög támadásaitól. 

Tanulj meg hát figyelni a szellemedre! És ugyanilyen fon-
tos megtanítani a gyermekeidet, hogy figyeljenek és engedel-
meskedjenek a szellemüknek. 

Szívből ajánlom, hogy imádkozzatok ehhez hasonlóan: 
Uram, arra vágyom, hogy képes legyek meghallani Téged és 
azt, amit mondasz, hogy pontosan ismerjem a hangodat! 

 Isten megválaszolja ezt az imát, és egyszerű kis leckéken 
keresztül elkezd tanítani. Kezdesz majd hallani valamit ott 
bent, és azon gondolkozol: „Isten volt?” Aztán akár engedel-
meskedtél a szavának, akár figyelmen kívül hagytad, rögtön 
jön és bebizonyítja neked, hogy az Ő hangját hallottad. 

Ahogy az Ésaiás 30,21-ben áll: „És füleid meghallják a kiál-
tó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok!” Isten meg fog taníta-
ni, hogy meghalld, amit mond neked. 

A Példabeszédek 3,5-6 elmondja: „Bizodalmad legyen az 
Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támasz-
kodjál. Minden útjaidban ismerd el Őt, akkor Ő igazgatja a te 
útjaidat.” 

Ha arra vágysz, hogy meghalld az Úr hangját és megkéred, 
hogy tanítson megkülönböztetni az Ő hangját, akkor ezzel el-
ismered, hogy Ő többet tud nálad. És mivel te elismered Őt, Ő 
igazgatni fogja az útjaidat.’ 
 

 
 



470. Védelem a gyermekeinknek (4) 
Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és mi becsültük 
őket; avagy nem sokkal inkább alávetjük magunkat a szelle-
mek Atyjának, és élünk! – Zsidó 12,9 

‘KCM: Mit kell tenni a szülőknek ezen kívül? 
Kellie: Nekünk, szülőknek fel kell ismernünk annak a fon-

tosságát, hogy megtanuljanak azonnal engedelmeskedni. En-
nek a nevelésnek az előnyei túlnyúlnak a gyerekkoron. Ha nem 
szoknak hozzá, hogy engedelmeskedjenek neked – neked, aki 
fizikailag látható és hallható vagy –, akkor hogyan fognak Isten 
szavának engedelmeskedni, amikor szól hozzájuk, hogy tegye-
nek vagy éppen ne tegyenek meg valamit?  

Fontos megjegyezni, hogy a szülőknek való engedelmesség 
az első szintje az ellenség tervei ellen való védelemnek. A gye-
rekek különben nem tudják, hogy engedelmeskedjenek-e vagy 
sem, amikor élet-halál kérdéséről van szó. Ezért meg kell taní-
tanunk őket, hogy mindig gyorsan engedelmeskedjenek, és 
ahogy az Efézus 6,3 mondja, hosszú életűek lesznek a földön! 

KCM: Ez nagyszerűen hangzik, de hogyan vegyék rá a szü-
lők a gyerekeiket, hogy engedelmesek legyenek? 

Kellie: Először is el kell határoznod magadban, hogy az Ige 
igaz, és hogy Isten többet tud a gyerekekről, mint a világ. Hatá-
rozd el, hogy az Ő módján teszed a dolgokat! Aztán mélyedj 
bele az Igébe, hogy megtaláld, mit mond Isten a gyermekneve-
lésről. Ez megvilágosodást hoz, aminek mindenképpen hasznát 
látod, és én el is indítalak ezen az úton az alább olvasható né-
hány Igével. 

Ahogy azt már korábban mondtam: ahhoz, hogy a gyer-
mekeid hosszú életűek legyenek a földön, engedelmeskedniük 
kell a szüleiknek. (Ef. 6,1-3) Az engedelmesség nem jön auto-
matikusan. A gyerekeket tanítani kell rá, és ennek egyetlen 
módja, hogy megfegyelmezed, és amikor kell, megbünteted 
őket. A Biblia szerint: „Olyan módon neveld a gyermeket, 
ahogy majd járnia kell, és még ha vén lesz, sem fog eltávozni 
attól” (Péld. 22,6 angolból fordítva). A Strong’s Concordance a 
nevelést így definiálja: elkezd, megveti az alapját valaminek, 
bevezet vagy fegyelmez. 

A világ szerint, ha megfegyelmezed, megbünteted a gyere-
kedet, ellened fordul és meggyűlöl téged. Valójában azonban 
éppen az ellenkezője az igaz. 

Az Igében Isten kijelölte a tökéletes rendszert a gyerekek 
fegyelmezésére. Érdekes, hogy egyáltalán nem említi a szabad-



idő korlátozását (kimenők, stb), hanem arra utasítja a szülő-
ket, hogy használják a vesszőt a gyerekeik megfenyítésére – 
igen, ez fenekelés – ez az egyetlen módja a fegyelmezésnek, de 
erre a világ azt mondja, hogy ne tegyük! (Péld. 22,15. 23,13) De 
Isten így szól: „Aki megtartóztatja az ő (fegyelmező) vesszejét, 
gyűlöli az ő fiát, aki pedig szereti azt, gondosan fegyelmezi és 
korán megbünteti” (Péld. 13,24 Bővített fordítás). Lásd még: 
Péld. 19,18. 22,15. 23,13. 29,15. 29,17. 

Megdöbbent engem, hogy sok hívő a világgal ért egyet a fe-
gyelmezést illetően. Nem meglepő azonban, hogy ezek a ke-
resztények ugyanazt aratják le, amit a világ – engedetlenséget, 
tiszteletlenséget és ellenszegülést, lázadást. 

Nem találtam egyetlen bibliai igazságot sem, ami már ér-
vényét vesztette volna, és ez Istennek a szülői fegyelmezésre 
vonatkozó utasításaira is igaz. Fontos, hogy megtanuljuk he-
lyesen és következetesen fegyelmezni gyermekünket az Isten 
szerinti módon. 

Egyesek azt mondják: „Imádkozom, hogy a gyermekeim 
legyenek engedelmesek és ne térjenek el az Igétől – nekem 
nem kell elfenekelnem őket.” 

Nem táplálhatsz hitet olyasvalamivel kapcsolatban, ami 
nincs az Igében. Az Ő utasításainak kell engedelmeskedned, 
csak akkor lehetsz hitben Isten előtt a vágyott eredményekkel 
kapcsolatban – engedelmes, tisztelettudó, vidám gyerekek, 
akik állandó védelem alatt állnak minden bajjal szemben!’ 
 

471. Védelem a gyermekeinknek (5) 
Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében lakozik, a Mindenható-
nak (Shaddai) árnyékában nyugszik az… Tollaival fedez be 
téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az Ő 
hűsége. – Zsoltár 91,1-4 

A védelem imája a család felett – ‘Atyám, köszönöm a 
szövetség ígéreteit a védelemre! Most a Veled való szövetsé-
gemhez fordulok és kiárasztom Jézus vérét a házastársam, a 
gyermekeim és magam felett. 

Angyalok, megbízlak benneteket, hogy vigyázzatok a csalá-
domra, hogy védelmezzetek minket, mert Jézus nyomdokaiban 
járunk. Menjetek előttünk, mögöttünk, mellettünk és minden-
hol körülöttünk. Tartsátok távol tőlünk (….. mindenki név sze-
rint felsorolva) a balszerencsés, gonosz helyzeteket, bajokat! 

Semmi rossz nem éri a családomat, Jézus nevében! Egy el-
lenük készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden hazug 



nyelvet, ami ellenünk jön, kárhoztatok, mert mint az Úr szol-
gájának ez az örökségem. 

Köszönöm Neked, Atyám, hogy nagy az én gyermekeim bé-
kessége. Az ő igazságuk Tőled van. Nem a saját igazságukban 
járnak, hanem a Te igazságodban, Jézus vére által. Köszönöm 
ezt Neked, Uram. Nem térnek le az életük útjáról, nem csúsz-
nak meg egy lépésüknél sem (Zsolt. 37,31), mert a Te Szent 
Szellemed vezeti őket minden lépésükben. 

Atyám, a Te Igéd azt mondja, hogy mi, a Te nyájad, ismer-
jük a Te hangodat. Azt írja, hogy megmutatod nekünk a bekö-
vetkezendőket. Azt mondja, hogy a Te Szellemed hangja szól 
hozzánk: ez az út, ezen járjatok! Megállok ezeken az ígérete-
ken, Uram, és kérlek, taníts minket, hogy meghalljuk a han-
godat. Segíts, hogy felismerjük, amikor Te szólsz hozzánk, és 
engedelmeskedni fogunk. 

Most a Szentek Szentjében állok Előtted, és megnyitom a 
szellememet, hogy elvegyem a bölcsességet, amit adsz nekem. 
Figyelek Rád, hogy halljak Tőled és hogy elfogadjam az utasítá-
saidat. A Bárány vére által belépek a Mindenható rejtekébe, és 
elhatározom, hogy a Te jelenlétedben élem az életemet. 

Köszönöm Neked, hogy hű vagy az Igédhez. Atyám, köszö-
nöm, hogy amit Te mondasz, az egészen bizonyos. Ha azt mon-
dod, megszabadítasz minket, bízhatunk a Te ígéretedben. Ezért 
most elfogadom a Te természetfeletti védelmedet és szabadítá-
sodat a családom számára, Jézus Nevében! Ámen.’ 

 
472. A kamaszokról — szülőknek (1) 

Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok 
az ördögnek minden ravaszságával szemben. – Efézus 6,11 

Kellie Copeland és Jeremy Pearsons egy újabb tanítása a 
BVOV magazinból. 

‘Jeremy: Mint fiatalok pásztora, tudom, hogy milyen nagy 
szükség van arra, hogy a szülők elbeszélgessenek a gyerekeik-
kel. Nagyon sok minden van, amit a gyülekezet nem tud meg-
tenni – nem tudod a szülők helyett meghozni a döntést, és én 
sem tudok helyettük dönteni. Ha meg tudnánk tenni, meg is 
tennénk. Ha le tudnánk csavarni a fejük tetejét, mint egy üveg-
nek, és bele tudnánk tölteni ezt a sok információt, már régen 
megtettük volna.  

De gondold csak el: ha még Isten sem tudja helyettük meg-
hozni a döntéseket, kik vagyunk mi Őhozzá képest? Nekik kell 
megtenniük. Ezért nekem, mint ifjúsági pásztornak szükségem 



van arra, hogy összetartsunk, és a szülők győzzék le azt a kelle-
metlen érzést, ami azzal jár, hogy leülnek és elbeszélgetnek a 
gyerekkel, például a szexualitásról — azt hiszem, akadna más 
olyan, amit szívesebben megtennél, mint ezt. De túl kell jutni 
rajta, és egy csapatként kell működnünk, mert azon munkálko-
dunk, hogy felkészítsük ezeket a fiatalokat, mert egy igazi nagy 
csata vár rájuk, és az oldalukon jó fegyverzetnek kell lennie. 
Nem akarom őket „szellemi fegyverek” nélkül kiengedni, nem 
akarom őket úgy elengedni, hogy nincsenek felkészülve.  

Hiszem, hogy a szülőknek és a családnak a gyülekezettel 
együtt, Istennel együtt, nagy a felelőssége abban, amit Ő ren-
delt nekünk a családra nézve. Ebben kell együtt munkálkod-
nunk. Építsük fel ezeknek a srácoknak az önbizalmát, hogy 
tudják és értsék: van egy család, ahol szeretik őket, és akik-
re számíthatnak. Ugye, te is ezt akarod?  

Azt akarod, hogy a gyerekeid tudják, hogy mehetnek hoz-
zád bármikor a problémáikkal, akár az éjszaka közepén is? 
Tudni, hogy nem máshova mennek, nem máshol keresik a 
vigasztalást, ott, ahol nem kellene. Tudom, hogy egy jó szülő 
erre vágyik, és ezt akarja egy ifjúsági pásztor is. Én tudom, 
hogy az édesapám, mint a gyülekezet vezető pásztora szintén 
azt akarja, hogy a gyülekezeti családokban meglegyen a tinéd-
zserek mögött ez a szilárd, támogató, védelmező háttér.’  

 
473. A kamaszokról — szülőknek (2) 

De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, 
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. – Zsidó 10,39 

‘Kellie: Egyedül mi, szülők dönthetünk úgy, hogy feladjuk 
a tekintélyünket a gyerekeink életében. Ők nem tudják azt el-
venni tőlünk. Bármilyen durván viselkednek is, nem tudják 
eltüntetni a hangunkat, a véleményünket az életükből. Mi 
dönthetünk a hallgatás mellett. És gyakran megtesszük ezt 
önvédelemből, de az isteni fajta szeretet nem a szerint műkö-
dik, hogy milyen hatást vált ki. Az apai vagy anyai szeretet 
talán igen, de az ilyen nem isteni fajta szeretet.  

„Minden tőlem telhetőt megteszek, de egyszerűen nem fi-
gyelnek rám.” – mondhatod. Ez nem Isten szeretete. Mi Isten 
szeretetében működünk, ami a bensőnkben van, hogy szeres-
sük a gyerekeinket. „Tudod, viselkedhetsz olyan rondán, ahogy 
csak akarsz, én szeretlek, és meg fogom mondani neked, hogy 
mi micsoda.” – felelheted. Megteheted ezt szeretetben.  



Kaphatsz ehhez bölcsességet az Úrtól, Ő meg fogja monda-
ni, hogyan tudsz hatékony lenni. De én rájöttem a saját csalá-
domban, hogy ha kitartasz a szavad, a véleményed mellett, a 
gyerekek válaszolni fognak rá. Továbbra is tisztelni és szeretni 
fognak, és válaszolni fognak, ha te megteszed a magadét. Hi-
szem, hogy az Úr elveti a magot ebből az üzenetből, de neked 
kell majd támogatnod, erősítened.  

Amikor bejönnek, amikor kimennek, amikor felkelnek, 
amikor lefekszenek, szolgálsz feléjük így – és ez fogja igazából 
elplántálni, öntözni a magot, és gyümölcsöt fog hozni az éle-
tetekben. Lehet, hogy a tinik számára nem léteznek jó szülők, 
de ha kamasz gyerekeid vannak, és azt akarod, hogy ez mű-
ködjön a családodban, akkor te leszel a legnagyobb segítség 
abban, hogy ez így is legyen. És tudod, ha beszélsz azzal a 
kamasszal, és ő mégis úgy dönt, hogy szeretne randevúkra 
járni, szeretné azt a barátot vagy barátnőt, akkor sem volt hiá-
bavaló, mert elvetetted bennük a magot.  

Ha a dolgok rossz irányba mennek is, nem maradnak vá-
lasz nélkül arra vonatkozóan, hogy miért olyan boldogtalanok, 
miért van magukkal szemben a rossz érzésük, miért van az, 
hogy belenéznek a tükörbe és utálják magukat. Tudni fogják a 
választ, mert már elvetetted bennük. Ezért, még ha amellett 
döntenek is, hogy járni fognak valakivel, bennük van az Ige, 
ami mindenek közepette is szól hozzájuk, és végül segíti őket, 
hogy helyes döntéseket hozzanak. Ez nagyon fontos. Bátorítani 
szeretnélek: ne add fel!’ 

 
474. A kamaszokról — szülőknek (3) 

Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a 
hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. – 
Jakab 1,19 

‘Jeremy: Fontos! Valószínűleg nem vonatkozik minden 
szülőre, de ne félj a kamasz gyerekeidtől! Ne ijesszenek meg 
benneteket! Ti nagyobbak vagytok náluk, és ha mégsem, akkor 
is idősebbek vagytok. Azt akarom, hogy a szülők erősnek 
érezzék magukat, érezzék, hogy képesek rá, és hogy ezt tudják. 
Hiszen ti teremtitek meg azt a légkört, hogy ebben a házban 
nincs megalkuvás. Nem adjuk alább annál, amit hiszünk.  

Ha meghúzzuk a határvonalat, akkor az nemcsak azt je-
lenti, hogy megmondjuk, hogy ez a szabály, hanem be is kell 
tartani. Segíteni kell ezeket a srácokat felnőni. Ne félj a kamasz 
gyerekeidtől! Még ha úgy tűnik is, hogy nem akarják meghall-



gatni amit mondani akarsz, van bennük mélyen egy hely, ami 
arra vágyik, hogy hallja tőled amit mondani szeretnél. Ezt biz-
ton állíthatom. 

Kellie: Az Ige azt mondja, hogy a ház bölcsességben építte-
tik fel, egy otthon, egy biztonságos, védett élet, egy csodálatos 
élet bölcsességben épül fel. És az Úr azt mondta Jakab levelé-
ben, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, és Ő 
megadja. Azt mondta az Úr, hogy gyorsak legyünk a hallásra, 
késedelmesek a szólásra és a haragra. Ez egy nagyon fontos Ige 
a kamasz–szülő kapcsolatban. Ne válaszolj hirtelen! A gyere-
ked tesz valamit, mond valamit, és te „visszaszólsz” neki harag-
ból vagy ingerültségből? Állj meg, legyen önuralmad, állj meg 
és halld meg a bölcsességet az Úrtól! Kérj Tőle! És azután így 
válaszolj, ne testből! És Ő vezetni fog.  

Nekem olyan sokszor segített, hogy megmondta, mit kell 
tennem. A ti oldalatokról (most a három jelenlévő 17/18 év kö-
rüli lányhoz szól, az egyik a sajátja, a másik kettő testvérpár): ti 
örültök annak, hogy az Úr szülőket adott az életetekbe, hogy 
megmondják, mit kell tennetek, és mit nem tehettek? Megfo-
gadtátok ezeket és az visszaköszönt később?  

Rachel (Kellie lánya): Megtanítottad nekem, hogyan tart-
sam tiszteletben, amit mondasz. Nem szükségszerűen értettem 
egyet veled, de engedelmeskedtem. És ahogy megtettem, kezd-
tem látni benne a bölcsességet én magam is. Amit megismer-
tem a tanításodból, én magam is megértettem.’ 

  
475. A kamaszokról — szülőknek (4) 

Fenyítsd meg a te fiadat [gyermekedet], mert még van re-
mény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod. 
– Példabeszédek 19,18 

 ‘Kellie: Néha olyat is mondtam, hogy ez és ez nem hozzád 
való barát. És nyelned kellett egy nagyot és azt mondani: Igen, 
anya, én nem akarom elveszíteni ezt a barátomat, de… Mint 
szülőknek lehet bölcsességünk ilyen dolgokban, nem mindig, 
de én az Úr vezetésére tettem ezt. Emlékszem, amikor Lindsay, 
aki most húsz éves, azt mondta: „Srácok, ha a szüleitek mon-
danak valamit, mindig meg kell tennetek, mert igazuk van!” És 
milyen áldás, ha eljutsz arra a pontra, hogy ezt tudod.  

Kedves szülők, bátorítani szeretnélek titeket, Istent felkent 
benneteket, hogy segítsétek a gyerekeiteket, hogy átsegítsétek 
a kamaszokat ezen az időszakon, ebben az életben és ebben a 
világban. Légy része a gyerekek életének! Érdekeljen, hogy mi-



vel töltik az idejüket, ne légy annyira lekötve és elfoglalva a sa-
ját feladataiddal. Figyelj arra, mi zajlik az életükben, menj el 
például a meccseikre. És a család együtt üljön le étkezni, mert 
az a kapcsolatot építi.  

Ha hagysz egy űrt a gyerekedben, az érzelmei terén visszaüt. 
Mindenkinek van egy érzelmi tankja, aminek feltöltve kell len-
nie. Egy szeretettank, aminek töltve kell lennie. És a szülők fela-
data, hogy ezt feltöltsék, hogy megértessék velük, kik ők, hogy 
megértessék velük, milyen csodálatosak, tehetségesek. Ha mi 
megtesszük ezt, nem fognak mást keresni, hogy feltöltse őket. Ha 
te nem teszed meg, a barátaikhoz, barátnőikhez fognak fordulni.  

Te vagy abban a helyzetben, hogy megmutasd nekik az Urat, 
hogy Hozzá vezesd őket, az Ő jelenlétébe, és hogy megértesd ve-
lük, hogy Ő is úgy gondolja, hogy nagyszerűek. Ha tőled nem 
kapják ezt meg, hogy csodálatosnak tartod őket, ha csak negatí-
vat kapnak, hogy szomorú vagy miattuk ezért és azért, akkor azt 
sem fogják látni, hogy az Úr elismeri, elfogadja őket. Ezért kérj 
bölcsességet az Úrtól. Meg tudod tenni, hiszen keneted van 
erre, s te lehetsz a legjobb szülő a világon!’ 
 

476. Az istenfélelem haszna (1) 
Bár a testünk edzésének is van valami haszna, az istenfélelem 
gyakorlása sokkal hasznosabb, mert mind a jelenlegi, mind a 
jövendő örök életben áldásokat eredményez. – 1Timótheus 
4,8 (Egyszerű fordítás) 

Kenneth E. Hagin tiszteletes tollából származó öt részlet az 
iskoláskorú fiataloknak szól megszívlelendő dolgokat.  

‘Az istenfélelem, más néven kegyesség, minden területen 
biztosítja az előmenetelt! A kegyesség kifizetődik! Hasznos! 
Biztosítja a védelmet, és ez biztosítani fogja az előmenetelt is. 
Amikor az előmenetelről beszélek, nem feltétlenül a világ sze-
rinti előmenetelről beszélek. Mégis másrészről, előmeneteled 
vagyis gyarapodásod nyilvánvaló lesz mindenki előtt. (1Tim. 
4,15) A „mindenki”: mindenkit jelent a világban, és mindenkit 
az egyházban is. Mindenki mindenkit jelent! A kegyesség biz-
tosítja az előrehaladást.  

Sajnos, Isten sok embert nem tudott előléptetni. Meg akar-
ta áldani és előléptetni őket. Azt akarta, hogy fejlődjenek és nö-
vekedjenek. Azt akarta, hogy az előrehaladásuk, beleértve az 
anyagi bővölködést, a boldogságot, az egészséget és a jó tanu-
lást is, nyilvánvaló legyen mindenki előtt. 



Ők maguk viszont nem foglalkoztak ezzel. Túlságosan lus-
ták és hanyagok voltak. Sokuknak pamutfonal volt a gerincosz-
lopa helyén. Nekünk olyan emberekre van szükségünk, külö-
nösen fiatal emberekre, akiknek feszítővasból — acélrúdból — 
van a gerincoszlopuk. Olyan fiatalokra van szükségünk, akik 
azt fogják mondani: „Én meg fogom állni a helyemet, nem 
számít, mibe kerül.” 

Bizonyára az én felnövekedésem sem volt tökéletes. Én 
semmit se tudtam a megszentelődésről; sohasem hallottam ezt 
a szót. Megszülettem és felnevelkedtem egy olyan felekezetben, 
amelyik azt tanította: az ember nem tehet mást, mint hogy 
vétkezik — az ember kénytelen minden nap bűnt elkövetni. 
Újjászülettem McKinney városában, Texasban. De természet-
feletti gyógyulásom után visszamentem ugyanabba a gyüleke-
zetbe, amelyikbe jártam, mert nem volt teljesevangéliumi (bib-
liahű) gyülekezet a mi városunkban. Nagyon furcsának tűntem 
minden ember számára a gyülekezetemben, mert én az újjá-
születésem után megváltoztam.’ 
 

477. Az istenfélelem haszna (2) 
Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hí-
vőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, szellemben, 
hitben, tisztaságban. Ezekre legyen gondod, ezeknek szenteld 
magad, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki 
előtt. – 1Timótheus 4,12. 15. 

‘Figyeld meg, Pál azt mondta Timótheusnak: „...légy példa 
a hívőknek a beszédben, a magaviseletben...” (1Tim. 4.12) Más 
szavakkal, mutass példát azzal, ahogy viselkedsz. Vagy mutass 
példát életviteleddel!  

A kegyesség a helyes, félve tisztelő és engedelmes magatar-
tást jelent Istennel szemben, más szóval: Istennek élünk, szol-
gáljuk Őt teljes szívvel. (1Tim. 4.7-8. 15) 

Tinédzserként, beszéltem különböző csoportokkal más 
gyülekezetekből, különösen fiatalokkal. A fiatalok pedig mind 
azt mondták: „Kenneth, mitől vagy te annyira más, mint mi? 
Te nem jársz el a táncos összejövetelekre.”  

Igen, ők még a gyülekezetben is szoktak világi táncos ösz-
szejöveteleket tartani! Én nem jártam el ezekre, mert én nem 
hiszek ezekben. Akkor sem hittem és most sem hiszek. Én nem 
hiszek semmi ilyen táncos összejövetelben, különösen nem a 
gyülekezetben. Igaz, a Szent Szellem néha rám száll, és akkor 



elkezdek táncolni a Szellemben. Ez azonban teljesen más. Én 
az ilyenféle táncban hiszek.  

Azok a fiatalok azt mondták: „Te nem jársz el velünk a 
táncos összejövetelekre, nem dohányzol.” A tinédzserek, sőt 
még a náluk kisebbek is, azt hiszik, hogy ettől felnőttnek fog-
nak látszani. 

Tizenöt éves voltam, mikor üdvösségre jutottam. Körülbe-
lül tizenhárom évesen, néha – ha más dohányzott –, én is rá-
gyújtottam. Alig tudtam beszívni a füstöt, aztán csak kifújtam. 
Az első dolog, amit megígértem Istennek, amikor újjászü-
lettem szellemben, az volt, hogy soha nem fogok elszívni egy 
szál cigarettát se.  

Valahogy a szellemem egyszerűen csak tudott olyan dolgo-
kat, amiket a fejem nem tudott, és én tudtam, hogy a dohány-
zás nem helyes. Így megígértem Istennek, hogy soha nem fo-
gok elszívni egyetlen szál cigarettát se. És soha nem is tettem.  

Még moziba se jártam abban az időben. Most már úgy tű-
nik nekem, hogy csak az akkori filmek között vannak elfogad-
hatóak! A mai filmek legtöbbje tele van szeméttel! Vigyáznod 
kell arra, hogy jó példát mutass ezen a téren is. Mutass példát 
életviteleddel, vagyis magaviseleteddel.’ 
 

478. Az istenfélelem haszna (3) 
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek el-
múltak, ímé, újjá lett minden. – 2Korinthus 5,17 

‘Azok a fiatalemberek, akik feltették nekem ezeket a kérdé-
seket, mindnyájan valamelyik felekezethez tartoztak. Azt mond-
ták: „Kenneth, te nem iszol?” Ők tartottak gyülekezeti és vasár-
nap iskolai bálokat is, és táncoltak, ittak, dohányoztak, károm-
kodtak, és egymással szerelmeskedtek.  

 — Te nem teszel semmi ilyesmit — mondták nekem. 
 — Mitől vagy te ennyire más? 
 — Én egy új teremtés vagyok, mert üdvözültem, újjászü-

lettem Krisztusban! Az ember valódi lénye a szelleme, van lel-
ke (értelem, érzelem, akarat) és testben él. Nemcsak testben 
születünk meg a szüleinktől, hanem Isten Szellemétől is újjá 
kell születnie a szellemünknek. Jézus elfogadásával új teremt-
ménnyé válunk. 

 — Egy új micsoda? — szokták kérdezni, ez pedig alkalmat 
adott nekem arra, hogy beszéljek nekik az Úrról. Látod, ők nyi-
tották meg az ajtót. Én nem kezdtem el mindenhol csak úgy 
magamtól szónokolni. Ha azonban megnyitották az ajtót, én 



készen álltam. Te se próbálkozz azzal, hogy állandóan ráeről-
tess valamit valakire. Ha azonban ők tesznek fel kérdéseket és 
kinyitják az ajtót, légy készen arra, hogy megválaszolj nekik. 

Kérlek, most nagyon figyelj. Még mindig az előmenetelről 
beszélek — a minden területen való gyarapodásról, beleértve a 
pénzügyeket is. Elmesélek neked egy titkot, amit évekkel eze-
lőtt tanultam baptista fiúként. 

Miután újjászületett a szellemem Isten Szellemétől, beteg-
ségem miatt egy teljes évet kimaradtam az iskolából. Mire ágy-
hoz kötött beteg lettem, magántanulóként már két évet elvé-
geztem a középiskolából, de épphogy csak sikerült átmennem; 
C mínuszt kaptam két tárgyból. Az én időmben pedig, ha valaki 
megbukott egy tárgyból a középiskola második osztályában, 
újra meg kellett ismételnie az egész évet, nemcsak azt az egy 
tárgyat. 

Nos, két tárgy volt, az angol és a matematika, amiből C 
mínuszt kaptam. Akkoriban A, B, C vagy D osztályzatot adtak 
nekünk. A D bukást jelentett, a C mínusz pedig azt jelentette, 
hogy épphogy csak átmentél. A tanárok úgy az angolórán, 
mind a matematika órán azt mondták nekem: „Te valójában D 
osztályzatot kaptál, de mivel csak két pont hiányzott a C mí-
nuszhoz, így mégis sikerült átmenned.” Egyikük sem tudott a 
másik tanár véleményéről, de mindketten körülbelül ugyanazt 
mondták: „Arra gondoltam, hogy esetleg egy vagy két ponttal 
tévedtem valamelyik dolgozat osztályozásánál a tanév során, 
így mégiscsak megadtam neked a C mínuszt.” 
 

479. Az istenfélelem haszna (4) 
És adott az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, min-
den írásban való értelmet és bölcsességet; Dániel pedig értett 
mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. – Dániel 1,17 

‘Az örök élet, az üdvösség abban a pillanatban a miénk, 
amint személyesen elfogadjuk Krisztust Megváltónknak, és 
megvalljuk Őt életünk Urának. Miután újjászülettem szellem-
ben, természetesen elkezdtem olvasni a Bibliát, amely ekkor 
kezdett érthetővé válni a számomra. Mivel egész életemben 
jártam a vasárnapi Biblia iskolába, néhány dolog, amit olvas-
tam, felfrissítette a memóriámat, mert eszembe jutottak azok a 
történetek, amiket fiatal fiúként hallottam. 

Gyalog szoktam menni reggelente az iskolába. A gazdasági 
válság napjait éltük és nem volt nagy forgalom, olykor mind az 
utca közepén gyalogoltunk. Mialatt mindenki beszélgetett és 



nevetgélt, én az Úrral szoktam „társalogni”. Tudod, beszélhetsz 
az Úrral hangosan, de szólhatsz Hozzá a bensődben, gondolat-
ban is, és Ő azt is meghallja. 

Így hát minden reggel az iskolába menet emlékeztettem az 
Urat és magamat az Ő Igéjére, megtettem az én hitmegval-
lásaimat. Nem tudtam, hogy ezt teszem, de végeredményben 
ezt tettem. Emlékeztettem Istent a Dániel könyvében Dánielre 
és a három zsidó fiúra, akik Babilonban jártak iskolába. Ők az 
Úrnak tetsző életet éltek, mert megtartották Isten akkori elvá-
rását, ezzel megtették a reájuk eső részt, s Ő hatalmasan meg-
áldotta őket. Ne feledjétek: Isten mindig megteszi a maga ré-
szét. Te vajon megteszed-e a magad részét? 

Nos, amikor befejezték az iskolát, az Írás szerint „minden 
bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudako-
zódék, tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál, akik 
egész országában valának.” (Dán. 1.20) 

Isten előléptette őket. És én emlékeztetni szoktam az Urat 
erre az Igére. Azt mondtam ilyenkor: 

— Te engem is megáldhatsz így. Én meg fogom tenni az 
énrám eső részt, ne érts félre. Nem fogom elmulasztani a köte-
lességemet. Nem fogok hiányozni az iskolából. És nem hiá-
nyoztam egy napot sem, nem hagytam ki egy órát sem. 

— Uram, én nem fogom elvesztegetni az időmet — folytattam. 
Volt egy tanulási időszakunk a tanulószobában. Én minden 

egyes órát tanulással töltöttem itt. 
És soha egy könyvet se vittem haza, hogy otthon tanuljak a 

középiskola következő két éve során. Csakis az iskolában tanul-
tam, és a bizonyítványomba minden tárgyból A osztályzatot 
kaptam. Én lettem az osztály legjobb tanulója.’ 

 
480. Az istenfélelem haszna (5) 

Ne tolvajkodjanak, hanem mindenben hűséget tanúsítsanak, 
hogy a mi megtartó Istenünknek tanítását ékesítsék minden-
ben. – Titus 2,10 

‘Isten megjutalmazza a hűségességet. Te is megteheted 
ugyanazt. Ha hiszel Istennek, és megteszed a magad részét az-
zal, hogy engedelmeskedsz az Ő Igéjének, elvárásának, akkor 
téged is elő fog léptetni. Ez azt jelenti, hogy Isten fog előre-
vinni téged. 

Ha te Istennek élsz, Ő elő fog léptetni téged. Ő a te oldala-
don áll. Nem ellened van. Ha azonban csak elvesztegeted az 
idődet, ez nem fog működni. Ha én csak ellógtam volna az időt 



az iskolában, papírdarabokat dobálva egész nap és átaludva a 
tanulószobás időszakot, akkor otthon kellett volna tanulnom. 
Ha pedig otthon se tanultam volna, akkor megbuktam volna. 
Emlékszem, idegen nyelvből egyszer kaptam egy A mínuszt.  

A tanár meg azt mondta nekem az egész osztály előtt: 
„Kenneth, valójában úgy gondolom, A jegyet kellett volna 
adnom neked, mert az osztályban senki másnak nem sikerült 
C-nél jobbat kapnia. Te annyival jobb voltál a többieknél, hogy 
azt gondoltam: Annyival mégsem lehet jobb a többieknél, ezért 
adok neki egy A mínuszt. De lehet, hogy tévedtem.” — mondta 
ő. „Valószínűleg A osztályzatot kellett volna adnom neked. És 
ezt meg akartam mondani az egész osztály előtt.”  

Tudod, ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy mennyire 
lehagytam mindenkit az osztályban, pedig otthon semmit nem 
tanultam. Egy dolgozatomat sem írtam otthon. Soha egy köny-
vet nem vittem magammal haza. Viszont elfoglaltam magamat 
az iskolában, és hittem Istennek. Te is elfoglalhatod magadat 
és Isten elő fog léptetni téged. De ha csak elvesztegeted az idő-
det, és nem Istent teszed az első helyre, bajba jutsz.  

Figyeld meg újra a szövegünket, ami azt mondja, hogy a 
kegyesség, vagyis az Istennek szánt élet, hasznos. Ez igaz 
pénzügyi vonatkozásban, de igaz minden más területen is. 
Kifizetődő Istennek élni. Emlékszel, Jézus azt mondta: „Ha-
nem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; 
és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát. 6.33)  

Figyeld, Ő azt mondta: „... ezek mind megadatnak nék-
tek”, nem pedig elvétetnek tőletek! Helyezd Istent az első hely-
re az életedben, hogy áldott lehess minden lépésedben, és ter-
mészetesen a tanulmányaidban is.’ 
 

481. Az újjászületés elkerülhetetlen 
És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott embe-
rek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk meg-
tartatnunk. – Apostolok Cselekedetei 4,12 

Ahogy a gyerekek növekednek, elérik a számon kérhetőség 
korát, azt a kort (az iskolás kor első éveit), amikor már meg 
tudják különböztetni a jót a rossztól. Akik mentálisan sérültek, 
azok számára ez a kor soha nem jön el, mivel nem lesznek 
képesek a különbségtételre. Amikor az ifjak eljutnak a jó és a 
rossz megkülönböztetésének a képességére, akkor válik szük-
ségessé, hogy a szellemükben újjászülessenek.   



Az Újszövetségben a legfontosabb keresztség a Jézus Krisz-
tus nevére való megkeresztelkedés (Csel. 19,5). Az üdvösség biz-
tosítja az újjászületést és az igaz kapcsolatot Istennel. Mert Jé-
zus szent vérének tisztító ereje által megigazulunk – válunk 
igazzá Isten előtt. 

Ahogy szüleinknek köszönhetően megszületünk testben, 
ugyanúgy a szellemünknek is meg kell születnie Isten Szelle-
métől. Az Ő kifejezett akarata az, hogy minden ember üdvözül-
jön! (1Tim. 2,4) Jézus nyomatékot helyez a szellemi újjászüle-
tés fontosságára: „Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony 
mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja 
az Isten országát. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szük-
ség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,3. 7.) 

Nem kell sok évet élned ahhoz, hogy felfedezz a szíved mé-
lyén egy bizonyos ürességet, egy hiányt, vákuumot, amit ennek 
a világnak a dolgai soha nem képesek betölteni. Sem a pénz, 
sem a szex, vagy az utazás, a hírnév, a drogok, címek és ran-
gok, a javak vagy más emberi dolgok nem képesek betölteni ezt 
az űrt. Ez a bizonyos üresség egyedül a Világmindenség Te-
remtője számára van fenntartva. Magának Istennek, hogy sze-
mélyesen benned lakjon. 

Jézus szeret téged! A végtelen szeretetét az mutatja meg, 
hogy Ő helyetted és érted felvállalta a kereszthalált, hogy te 
megváltást nyerj, és általa szabad lehess. Ha szeretnéd befo-
gadni Őt az életedbe, akkor őszintén és hangosan mondd el az 
üdvösség imáját és akkor biztos lehetsz abban, hogy Jézus 
beköltözött a szívedbe. Örök életet, megváltást nyertél, üdvö-
zültél a mennyei Atya kegyelméből, hit által, és a mennybe 
fogsz jutni. Jézus új életformát kínál, tanításai által új életet, új 
reményt, új életcélt kapsz. Ő gondoskodni akar rólad, és az éle-
ted része szeretne lenni, hogy teljes életet élhess. 

 
482. A keresztségekről 

Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek 
meg [merüljetek alá] mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevé-
ben a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem aján-
dékát. — Apostolok Cselekedetei 2,38  

Szükséges szót ejteni a keresztségekről, hiszen a húsvéti 
feltámadás hozta el az emberiség számára az üdvösség lehető-
ségét, a szellemi újjászületést, míg a pünkösdi csoda Isten Szel-
lemének a befogadását. A keresztség legfőbb áldása az, hogy a 
megkeresztelt Isten tulajdona és védettje lesz. Valakinek a ne-



vére megkeresztelkedni annyit jelent, mint hozzá csatlakozni, 
hozzá tartozni. Aki Jézus nevére keresztelkedik meg, az Isten-
nek szenteli magát és kezd elfordulni a világi élettől.  

Péter apostol az első Pünkösd napján két új keresztségről 
prédikált: az egyik a Jézus nevére való megkeresztelkedés, a 
másik a Szent Szellem keresztség. Mindkettő Isten ingyenes 
ajándéka. Sok évvel az első Pünkösd után az efézusi tanítvá-
nyok még nem ismerték az újszövetségi keresztségeket, csak az 
ószövetség szerinti bemerítkezést. Miután Pál tanított a ke-
resztségekről, megértést kaptak a szívükben az igazságról, és 
megkeresztelkedtek Jézus nevére, majd kézrátétel által betölte-
keztek a Szent Szellemmel. (Csel. 19,1-6)  

Miért szükséges megkeresztelkedni? Azért, hogy Isten ke-
gyelméből a megváltottak táborába tartozhassunk, elnyerve az 
örök életet biztosító üdvösséget, és ezzel együtt Isten gazdag 
áldásait, a hívőket törvényesen megillető jogokat és kiváltságo-
kat. Jézus igen határozottan mondja: „Aki hiszen és megke-
resztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik”. (Márk 
16,16) Minden ember szabad akaratot kapott, hogy átváltson a 
mennybe vezető ösvényre vagy a pokolba vezető úton maradjon.  

Isten mindenki számára felkínálja az üdvösség lehetőségét. 
A döntés, a választás és az azzal járó felelősség az emberé. Isten 
tiszteletben tartja teremtménye szabad akaratát, ezért senkit 
sem kényszerít arra, hogy a Krisztust befogadja a szívébe, de a 
megváltottak osztályrésze, az örök élet csak azokat illeti meg, 
akik még itt, a földi életükben Jézus mellett döntenek. Az aláb-
biakban áttekintjük a Bibliában található keresztségeket, mert 
akkor leszünk áldottak, ha Isten Igéjének világosságában járunk.  

 
483. Gyermekbemutatás 

Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes tör-
vénye szerint, felvitték Őt [Jézust] Jeruzsálembe, hogy bemu-
tassák az Úrnak. – Lukács 2,22 

Életbevágóan fontos tudni, hogy a gyermekkeresztség nem 
ad üdvösséget! Teljesevangéliumi körökben a kis gyermekeket 
felajánlják az Úrnak, és a pásztor imádkozik értük. (Luk. 2,22) 
Hálát ad Istennek a gyermekért és a kezét rátéve megvallja fe-
lette és a szülei felett az Ige és Isten kegyelme alapján a szent 
oltalmat, az áldások teljességét, a bölcsességet és a Szent Szel-
lem vezetését. Az oldás-kötés hatalmával megtöri a gonosz 
minden erejét felettük és kiküldi az angyalokat, töltsék be a fel-



adatukat, hogy a gyermek zavartalan békében növekedhessék 
fel. Ez a célja a gyermekkeresztségnek.  

A Biblia tanítása szerint a gyermekek mind élő szellemmel 
születnek meg, ezért az Úr Jézushoz tartoznak. (Róm. 7,9) Így 
azok, akik nagyon fiatalon távoznak el a földi létből, mind haza-
költöznek az Úrhoz. Mindezek mellett meg kell említeni, hogy a 
számon kérhetőség korán túl az ember szellemi értelemben 
mindaddig halott, amíg nem születik újjá. Amikor a gyerekek 
képessé válnak különbséget tenni a jó és a rossz között (kivéve a 
fogyatékkal élőket), akkor válik szükségessé, hogy a szellemük-
ben újjászülessenek.  

Jézus megváltói munkájának köszönhetően az újszövetség-
ben eleget teszünk az Igének, ha a család eljön a gyülekezetbe, 
és bemutatja az Úrnak a gyermeket, s ott imádkoznak érte: 

Uram, eléd jövünk ezzel a csöppséggel! Felajánljuk Ne-
ked, és Eléd helyezzük őt, hogy Isten országa az övé lehessen. 
Teljesedjenek be rajta a Te Igéid: Dicsőség Istennek a kis 
……… (nevű) gyermekért, aki az Úr drága jutalma. Mennyei 
Atyám, Jézus nevében a kezünket a gyermekre tesszük, és 
megvalljuk a szent Igédet felette. Kérjük, hogy a Te szent vé-
dettséged kísérje őt, szüleit és keresztszüleit az egész életében, 
hogy ……….. (gyermek) a Te dicsőségedre felnövekedhessen. 
Hisszük Uram, hogy a te szent keneted lesz a gyermek és szü-
lei fölött az életük minden napján, és kiárasztod a Te bölcses-
ségedet felettük. Kérjük, Uram a segítségedet, hogy az iskolai 
tanulmányokban a gyermek könnyen haladjon előre. Kérjük, 
Istenem a csodálatos vezetésedet az életük minden percében. 
Kirendeljük a szolgáló angyalokat, hogy töltsék be az ő fel-
adatukat, a gyermek és szüleik életének minden napján vi-
gyázzák őket, hogy a családot a Te útjaidon vezessék, irá-
nyítsák, amíg a gyermek maga meg nem tanulja, hogy me-
lyik utat kell választania. Magasztalunk Téged ……… (gyer-
mek) életében. Minden sötét és gonosz erőt, minden gonosz 
tervet és szellemet, betegséget és fájdalmat megtörünk az 
életük felett, Jézus hatalmas nevében! Semmissé tesszük a 
sötétség gonosz erőit, hogy a gyermek az Úr szárnyai alatt 
csodálatosan felnövekedhessen, az Úr Jézusé lehessen az élete 
minden napján. Ámen.   

Az Úr Jézus magához hívta a gyermekeket, ölébe vette és 
megáldotta őket. Az Úr minden gyermekét hívja, hogy ölbe ve-
hesse és megáldhassa. Születésünktől fogva Ő tart az ölében és 
oltalmaz, megáld minden napon, mint ahogy a kis ……… (gyer-



mekkel) is teszi. Dicsőség és hála legyen Neki ezért! Azonban 
létfontosságú tudni azt is, hogy a „gyermekkeresztség” nem ad 
üdvösséget, ezért az örök élet elnyeréséhez majd be kell fogad-
nia Jézust a szívébe! 

 
484. Keresztség Jézus nevére 

Mert ha a te száddal [meg]vallást teszel az Úr Jézusról, és szí-
vedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üd-
vözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig [meg]vallást az üdvösségre. – Róma 10,9-10 

Kizárólag ez a fajta keresztség ad üdvösséget! Az újszövet-
ségben a leges-legfontosabb keresztség a Jézus Krisztus nevére 
való megkeresztelkedés, mert ez az üdvösségünk, a szellemi új-
jászületésünk alapköve. (Csel. 19,5) Az újjászületés elengedhe-
tetlen feltétele az üdvösségnek. Az újjászületés által kerülünk 
valóságos, igaz kapcsolatba Istennel, Jézus kiontott, tisztító 
szent vére által. Ahogy szüleinknek köszönhetően megszüle-
tünk testben, ugyanúgy a szellemünknek is meg kell születnie 
Isten Szellemétől. Isten kifejezett akarata az, hogy minden em-
ber üdvözüljön! (1Tim. 2,4)  

Jézus nyomatékot helyez a szellemi újjászületés fontossá-
gára: „Szükség néktek újonnan (fentről) születnetek”. (Ján. 
3,7) Az üdvösség elnyerése nem egy folyamat, Jézus Krisztus 
elfogadásával azonnal elnyered! Isten a hitmegvallásod után 
egy szempillantás alatt újjáteremti a belső emberedet, a szelle-
medet. Amikor Jézust elfogadjuk életünk Urának és Megváltó-
jának, akkor keresztelkedünk bele a Krisztus gyülekezeti Testé-
be. Ettől válik kereszténnyé az ember, nem pedig a templomba 
járástól vagy valamely felekezethez való tartozástól.  

Ez nem átkeresztelkedést jelent, hiszen minden üdvösségre 
szomjazó ember Jézus Krisztus nevében keresztelkedik meg, 
nem pedig egy felekezet nevében. A helytelen útjaink felismeré-
se és elhagyása a megtérés. Ma, a kegyelem korszakában – amíg 
nyitva van a menny kapuja – a legfontosabb dolog, hogy az em-
berek kortól, nemtől és felekezeti hovatartozástól függetlenül 
üdvösséget nyerjenek, és ennek révén mennyei állampolgárokká 
váljanak, mindörökre élvezve Isten királyságának gazdagságát.  

Jézus az egyetlen út az Atyához, nincs más! (Csel. 4,12) Az 
üdvösséget Krisztus elfogadásával kegyelemből, hit által kapjuk 
meg, és nem érdemelhetjük ki jócselekedetekkel. (Ef. 2,8-9) A 
szellemi újjászületés csodálatos élményét mindenki megtapasz-
talhatja, aki teljes szívéből elfogadja Isten Fiát élete Urának a 



hátoldalon található, hangosan elmondott imával. (Róm. 10,9-10) 
Azt, hogy az életünk befejeztével a szellemünk – a lelkünkkel 
együtt – a legjobb helyre kerüljön, még itt a földi életünkben kell 
megválasztanunk. Ehhez segítségül itt található az élet legfonto-
sabb imája, amit a kívánt cél elérése érdekében hittel és hango-
san kell elmondani. 

IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT 
Teremtő Istenem, Eléd állok, és fennhangon imád-

kozom: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, 
hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása 
szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én 
megigazulásomért (hogy én tiszta és igaz szívvel áll-
hassak Eléd). Megkérlek Jézus, legyél az életem Ura, 
Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a 
szívembe, és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, 
mint személyes Megváltómat, Uramat és Gyógyító-
mat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom 
által megváltást nyertem, és újjászülettem Krisztus-
ban! Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. 
Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen.  
 

485. Szent Szellem keresztség 
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándé-
kokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent 
Szellemet azoknak, akik tőle kérik. – Lukács 11,13 

Csak az üdvösséget követően nyílik lehetséges megkeresz-
telkedni a Szent Szellemmel (Szentlélekkel). Ez valójában az 
Isten Szellemével való betöltekezés. Először újjá kell születnie 
az ember szellemének, s csak azt követően lehet megkeresztel-
kedni, betöltekezni és beteljesedni a Szent Szellemmel. Ennek 
köszönhetően nyílik meg a lehetőség a nyelveken szólásra, s 
ahhoz, hogy Isten Szent Szelleme a hívőn keresztül bármely 
pillanatban előhozhassa és működtethesse a kilenc szellemi 
ajándék valamelyikét az Ő akarata szerint. (1Kor. 12,8-11)  

Isten akarata, hogy teljesek legyünk a Szent Szellemmel. 
Ehhez csupán kérnünk kell a mennyei Atyát, hogy kereszteljen 
meg és töltsön be bennünket az Ő Szellemével. (Luk. 11,13) A 
Szent Szellem keresztség kézrátétellel is elnyerhető. (Csel. 19,6) 
Egyetlen imával behívhatod a Szentháromság harmadik szemé-
lyét az életedbe, és minden nap átélheted a pünkösdi erőt, s 
megértheted általa Isten Igéjének rejtett üzenetét. Az alábbi ima 
segítségével betöltekezhetsz Isten Szellemével. 



IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT 
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha 

valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent Szellemedet, 
Te örömmel odaadod Őt. (Luk. 11,13) Ezért drága meny-
nyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem 
Tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a 
Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellem-
mel. Köszönöm mennyei Atyám, hogy minden imámat 
meghallgatod, megválaszolod és kérésemre Te most 
betöltöttél engem a Te Szellemeddel. Ezért hitben 
megvallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemmel. 
Betöltekeztem, beteljesedtem és megkeresztelkedtem 
a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok 
imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szellem ad-
ja a kiejtést. Köszönöm drága mennyei Atyám. Köszö-
nöm Jézusom. A Szent Szellemed örökké bennem él 
és velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen. 
 

486. Víz- és tűzkeresztség 
Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan vízzel keresz-
tellek titeket; de eljön, aki nálamnál hatalmasabb, akinek nem 
vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: Ő majd 
Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket. – Lukács 3,16 

Bemerítkezés — Lényeges tudni, hogy a bemerítkezés sem 
ad üdvösséget! A kereszt előtti időkbe nyúlik vissza a vízke-
resztség, ami a baptizó görög szó jelentése alapján bemerítke-
zést jelent. Jézus is elment felnőtt fejjel Keresztelő Jánoshoz, 
aki bemerítette Őt a Jordán vizébe. (Márk 1,1-11) Az Újszövet-
ségben is találunk a bemerítkezésről szóló igehelyet, például az 
Apostolok Cselekedetei 8. fejezet 35-39. verseiben. Tudni kell 
azonban, hogy az alámerülés önmagában nem ad üdvösséget.  

Téved, aki azt hiszi, hogy pusztán a vízkeresztséggel a 
mennybe lehet jutni! Újjászületés nélkül ugyanolyan elveszett 
marad az illető bemerítkezés után is, mint amilyen előtte volt. 
Ezért a bemerítkezés semmiképp sem helyettesítheti a szellemi 
újjászületést! A vízkeresztség csak formális, ünnepélyes kifeje-
zése annak a szellemi történésnek, amely az újjászületéskor tör-
ténik. A bemerítkezés azt jelképezi, hogy a Krisztussal együtt 
meghaltunk a bűnnek, és új életre támadtunk fel Ővele.  

Tűzkeresztség – A tűzkeresztségről kevés információt nyújt 
a Biblia. Keresztelő János felhívta a figyelmet arra, hogy az 
utána jövő Úr Jézus Szent Szellembe és tűzbe fogja bemeríteni 



a hívőket. Érdekes egybeesés, hogy a Máté 3,11-ben és a Lukács 
3,16-ban tűzként fordított pür görög szó szerepel a pünkösdi 
kettős tüzes nyelvek leírásakor is (Csel. 2,3), továbbá az 1Ko-
rinthus 3,11-15 versekben: az Úr napja tűzzel érkezik és a tűz 
által megmutatja, nyilvánvalóvá teszi, kinek mit ér a munkája. 
(Ésa. 4,4. Mal. 3,2. Zsolt. 50,3.)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


