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10. Isten kétszeres gondviselése 
 
Jézus kereszthalálával elvette a bűnünk büntetését. Isten gondviselése nem csak a 
múltunkat tisztázza, hanem a jövőben is segít nekünk.  
 
- A keresztyén életünk alapja az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten a világ bűneiért, 
és ez az az alap, amelyen Isten megbocsátja a bűneinket. Isten bűnbocsánatáért nem 
tehetünk semmi mást, mint hogy elfogadjuk ezt a tényt. 
- Isten gondviselése két részből áll: 1) Megtisztítja a múltunkat, amit mi magunk nem 
tehetünk meg, csakis Ő Jézus Krisztus vérével. 2) Kegyelmet ad nekünk, hogy a jövőben 
uralkodni tudjunk a bűn felett, és győzedelmes életet élhessünk. 
 
Nem azért tisztítja meg az edényünket, hogy üres maradjon, hanem, hogy betöltsön 
minket a természetével.  
 
- Ha megtisztítunk egy poharat, és letesszük a konyhaasztalra, azt nem csak dísznek 
szánjuk, hanem arra szeretnénk használni, hogy beletöltsünk valamit, amit azután 
megihatunk belőle. 
- Isten azért tisztít meg minket belülről, hogy bennünk lakozhasson az Ő Szent Szelleme. A 
Szent Szellem ugyanis nem lakhat tisztátalan szívben. 
- Ha tiszta a szívünk – Jézus vére által –, nem maradhat üresen, be kell töltekeznünk Szent 
Szellemmel minden nap, így részesedhetünk Isten természetéből. 
 
Nem csupán bűnt követtünk el a múltban, hanem olyan természetet is örököltünk 
Ádámtól, amely bűnt akar elkövetni. Isten kegyelmet ad nekünk, hogy segítsen 
legyőzni ezt a bűnös természetünket.  
 
- Az ember problémája két részből áll: 1) Sok bűnt követtünk el a múltban, és 2) Ádámtól 
olyan természetet örököltünk, amely eleve bűnre hajlamosít minket. Ezt a Biblia hústestnek 
nevezi. Ez nem csupán a fizikai testünket jelenti, hanem mindazt a bűnös vágyat, amit a 
testünk hatására érzünk (lustaság, önzés, büszkeség, harag, stb). 
- Isten kegyelmet ad nekünk, hogy ezt a bűnös természetet le tudjuk győzni. A Szent 
Szellem a hústestünk kívánságai ellen hadakozik a mi javunkra. (Gal. 5:17) 
- Ha bemegyünk egy szobába, ahol nyitva van a vízcsap, és ömlik a víz a padlóra, előbb el 
kell zárnunk a csapot, és csak utána van értelme elkezdeni felmosni és felszárítani a padlót. 
- Ha megbocsáttattak a bűneink, az önmagában nagyszerű, de ha nem kapunk kegyelmet 
Istentől, hogy segítsen győzedelmeskedni a bűn felett, akkor a csapból továbbra is ömleni 
fognak a bűnök, mi pedig hasztalan próbálunk feltakarítani. (Bűnt követünk el, megvalljuk, 
bocsánatot kérünk és kapunk Istentől, de legközelebb újra bűnt követünk el, újra 
megvalljuk, bocsánatot kérünk, bocsánatot nyerünk, és így tovább.) 
- Először el kell zárnunk a bűn csapját, vagyis kegyelmet kell kérnünk és kapnunk Istentől, 
hogy uralkodni tudjunk a bűn felett. Így tudjuk folyamatosan tisztán tartani a 
lelkiismeretünket.  
 
Amikor Isten lerendezi a múltbeli bűneinket, nem csak megbocsát nekünk, hanem meg 
is igazít minket. Ez azt jelenti, hogy olyan tisztává tett minket, mintha sosem 
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követtünk volna el bűnt. Ezért bátran ellene tudunk állni az ördögnek, mert az 
Istennel való kapcsolatunk helyreállt.  
 
- Isten kétrészes megoldást kínál a két részből álló problémánkra. 
- Bűnbocsánatot kapunk a múltban elkövetett bűneinkre – ezt csak úgy kaphatjuk meg, ha 
elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus a vérét ontotta értünk. A bűnbocsánatot nyert bűnös 
azonban továbbra is szégyenkezik a múltbeli bűnei miatt, és bűntudata van – annak ellenére, 
hogy Isten már megbocsátotta azokat. 
- Isten nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem meg is igazít minket. Ez sokkal többet 
jelent a bűnbocsánatnál: úgy állhatunk Isten előtt, mintha soha egyetlen bűnt sem követtünk 
volna el életünk során. Ezt jelenti az, hogy Isten Jézus Krisztus igazságosságába öltöztet 
minket. 
- Ezért nem kell többé szégyenkeznünk az elkövetett és megvallott bűneink miatt, mert 
azokat Isten megbocsátotta, és nem emlékezik meg többé róluk – ezért nekünk sem kell 
emlékezni rájuk! 
- Ezzel az erővel felruházva bátran ellene állhatunk az ördögnek, mert nincs mivel vádoljon 
minket! 
- Tegyük fel, hogy összetörtél egy vázát szünetben az osztályteremben, és egy osztálytársad 
látta azt. Azt mondja neked: „Megmondalak a tanárnéninek!” Ha te magad azonnal őszintén 
elmondod a tanár néninek, hogy mi történt, akkor biztosan megbocsátja neked, és értékeli az 
őszinteségedet. Ekkor már nem kell attól tartanod, hogy az osztálytársad „beárul”, hiszen te 
magad tisztáztad az ügyet.  
 
A megigazulásunk az az alap, amelyre fel kell építenünk a szellemi életünket.  
 
- Akkor tudunk szellemileg folyamatosan növekedni, ha biztosan tudjuk azt, hogy Isten nem 
csak megbocsátotta a bűneinket, hanem meg is igazított minket, és úgy tekint ránk, mint 
Jézusra, vagyis mint aki soha nem követett el bűnt életében. 
- Csak akkor fog erős alapokon állni az épületünk (a keresztyén életünk), ha az erős alap 
került lerakásra. Ellenkező esetben az épületünk ingatag lesz, és egyszer csak összeomlik.  
 
Az Újszövetség idején Isten a Szent Szellem erejét adja nekünk - ahogyan az áram 
működteti a ventilátort. A Szent Szellem segít nekünk, hogy győztesek legyünk a bűn 
felett, és Istennek éljünk. Csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk a Szent Szellemet 
hittel minden nap.  
 
- Képzeld el, hogy fogalmad sincs az elektromos áram működéséről, és valaki felszerel a 
szobádban a mennyezetre egy ventilátort. Szeretnél egy kis hűvös levegőhöz jutni, ezért 
rákötsz egy kötelet az egyik ventilátor lapátra, és elkezded a kötél segítségével körbe-körbe 
forgatni a ventilátort. Egy idő után elfáradsz, és feladod. Ilyen az, amikor a saját erődből 
próbálsz jó lenni, és Istennek tetsző életet élni. Nem fog sikerülni – és ez természetes. 
- Majd jön valaki, aki meglátja a küzdelmedet, és azt mondja: „Ennek nem ez a módja! 
Dugd be a konnektorba a ventilátort, és az áram működtetni fogja azt!” Ilyen az, amikor 
betöltekezünk Szent Szellemmel, és hagyjuk, hogy Isten vezessen minket. Ekkor erőfeszítés 
nélkül fogunk gyümölcsöt teremni, azaz uralkodni tudunk a bűn felett és Istennek tetsző 
életet tudunk élni – anélkül, hogy elfáradnánk, és feladnánk! 
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- Egy másik példa erre a villanykörte. A villanykörte magától nem tud fényt kibocsátani, 
szüksége van az áramforrásra. Megvan a képessége arra, hogy fényt adjon ki, de magától 
nem képes rá. 
- Az ember is hasonló helyzetben van: megvan a képességünk, hogy győzedelmeskedjünk a 
bűn felett, de csak akkor tudjuk megtenni, ha a Szent Szellem vezet minket. A 
villanykörtével ellentétben nekünk azonban döntenünk kell. Döntenünk kell, hogy 
elfogadjuk a Szent Szellem erejét és Isten kegyelmét, amit ingyen ad nekünk. 
- Egy szőlővessző sem tud magától gyümölcsöt teremni, hanem csak akkor, ha a szőlőtő 
nedve átjárja, és erőfeszítés nélkül, természetes módon megterem rajta a gyümölcs. Mi 
olyanok vagyunk, mint a szőlővessző, Jézus pedig a szőlőtő. Ha benne maradunk, és Ő 
mibennünk, akkor folyamatosan Isten akarata szerint és Neki tetsző módon tudunk élni. 
- Nekünk annyi a dolgunk, hogy hittel elfogadjuk a Szent Szellem erejét minden nap.  
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Feladatok 
 
1. Mi az a két gondviselés, amit Isten adott nekünk, hogy legyőzzük a bűnt? 
 

   ____________________________________________  
 
   ____________________________________________  
 
   ____________________________________________  

 
2. Miért van szükségünk Isten gondviselésére, hogy legyőzzük a bűnt a jövőben? 

 
   ________________________________________________  
 
   _________________________________________________  
 
   _________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 

 
3. Mi a megigazulás? Miben különbözik a bűnbocsánattól? 

 
   __________________________________________________  
 
   ___________________________________________________  
 
   __________________________________________________  
 

 
4. Hogyan ad nekünk Isten erőt a bűn legyőzésére? Milyen gyakran van rá 
szükségünk?  

 
   ____________________________________________________________  
 
   _____________________________________________________________  
 
   _____________________________________________________________  
 
   _____________________________________________________________  

 
5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem 

alatt.” (Róma 6:14)  
 
Forrás: https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  


