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Valódi tanítvánnyá teszel embereket, vagy csak megtérésre hívsz? – Zac Poonen 

Are You Making True Disciples or Mere Converts by Zac Poonen 

https://www.youtube.com/watch?v=Rqp4qQfUsD4&t=5s 

Ha egy személy nem követi Jézust, nem nevezheted őt tanítványnak. Jézus megmondta, hogy 
a szoros kapu és a keskeny út vezet az életre, és nem csak a szoros kapu. Nem azt mondta, 
hogy a szoros kapu vezet az életre, hanem azt, hogy a szoros kapu és a keskeny út vezet az 
életre. A megtérés után kezdődik el Jézus követése, ami egy folyamat. Erre mondta Jézus, 
hogy az életre vezet. Tehát, „tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,” amivel még nem fejeztük be a 
feladatunkat. „Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” 
Amikor végigvittük ezt, csak akkor mondhatjuk el, hogy teljesítettük a Nagy Parancsolat 
mindkét részét. Az embereket először elvisszük a Krisztusban való hitben a bűneik 
bocsánatára, aztán megtanítjuk őket arra, hogy mit jelent Jézus követése. Ha kész arra, hogy 
tanítvánnyá váljon, akkor meg kell tanítani neki a fenti vers szerint minden egyes dolgot, amit 
Jézus megparancsolt. Meg kell tanítanunk neki, hogy egy asszony megkívánása, az 
házasságtörés, hogy a szívében lévő harag, ha helyet ad neki, az egyenlő a gyilkossággal. 
Nem elég csak a barátainkat szeretni, szeretnünk kell az ellenségeinket is. Amikor imádkozol, 
adakozol, vagy böjtölsz tedd azt titokban és ne beszélj róla senkinek. Csak megemlítettem 
néhány dolgot, amikről a Máté 5-7 fejezetekben - a Hegyi Beszédben - van szó. Hogy ne 
ítéljen el senkit, és hogy ne legyen aggodalmaskodó, hanem bízzon a Mennyei Atyában, aki 
minden szükségét be fogja tölteni. Ezekről a Máté 6 beszél. Csak néhány dolog, amiket Jézus 
tanított. „Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az 
ítélet napján.” Ezért amikor látod magad körül a keresztyéneket az egész világon, 
megkérdezed magadtól: valóban megtanították őket mindezekre a dolgokra? Hallottak 
mindezekről? A válasz gyakran az, hogy nem. Nem utasították el az üdvösséget, hanem nem 
törődtek vele (Zsidó 2:3) Azokkal az emberekkel, akik megcselekszik, hogy tanítvánnyá 
tesznek és bemerítenek embereket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, 
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus parancsolt, azokkal velük lesz a világ 
végezetéig. Sok otthonban megvizsgáltam ennek az állításnak az utolsó részét: „Én veled 
vagyok a világ végezetéig.” Ez azonban egy hosszú mondat utolsó része, és az ígéretre a 
feltételek tejesítése nélkül próbálnak meg jogot formálni. Annak az ígéretnek, hogy „veletek 
leszek a világ végezetéig” van egy feltétele! Ennek az ígéretnek az a feltétele, hogy „menjetek 
el és tegyetek tanítványokká embereket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent 
Szellemnek nevében, megtanítván őket, hogy megcselekedjék mindazt, amit Én parancsoltam 
nektek,” és akkor „veletek leszek a világ végezetéig.” Nem mondom azt, hogy az Úr nincs 
közel hozzád, de ez a speciális ígéret elsősorban azokra vonatkozik, akik azt keresik, hogy 
tanítvánnyá tegyenek és tanítsanak embereket, megtanítva nekik, hogy azok a tanítványok 
megtartsanak minden parancsolatot, amit Jézus parancsolt. 
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Ez a szöveg az azonos című feliratos video feliratszövegének egybeszerkesztett változata. 
Nyilvánosan nem terjeszthető! 

 


