
 
19. Krisztushoz való hasonlóság  
 
Jézus nem csak azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért és megváltson minket. 
Azért jött, hogy az Atya akaratát tegye meg a földön.  
 
- A János 6:38 ezt írja: „Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam 

akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.” 
- Amikor Jézus a Mennyben volt, nem kellett megtagadnia a saját akaratát, mert az Ő 
akarata megegyezett a Mennyei Atya akaratával. 
- Amikor a földre jött emberként, Ő is rendelkezett szabad akarattal, mint minden más 
ember. Ezért szükséges volt a hústestének akaratát megtagadnia, hogy az Atya akaratát 
tehesse.  
 
Jézus hozzánk hasonló emberré lett, hogy össze tudjon kapcsolni minket a 
Mennyországgal. Jézus nem használta ki az Istennel való egyenlőségét, hanem 
megüresítette Magát.  
 
- Jézus ezt mondta a János 1:52-ben: „Bizony, bizony mondom nektek: Mostantól fogva 

meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az 

ember Fiára.” 
- Ahhoz a létárhoz hasonlította magát, amit Jákob látott a Mennyből leereszkedni. A 
létra legalsó foka elérte a földet, így tudott minket Jézus összekapcsolni a 
Mennyországgal. 
- A Filippi 2:6-7 ezt írja: „Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette 

zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai 

formát vett fel, emberekhez hasonlóvá vált.” 
- Jézus azokról az előjogokról és képességekről mondott le, amelyekkel Istenként 
rendelkezett. A személye továbbra is 100%-ban Isten volt, miközben 100%-ban ember 
is volt. Csak olyan erő – a Szent Szellem ereje – állt rendelkezésére, amely nekünk is 
megadatik, ezért tudjuk követni Őt.  
 
Nekünk is hasonló hozzáállásra van szükségünk, hogy krisztusiak legyünk. A 
Szent Szellem tud nekünk segíteni az elménk megújulásában. És abban, hogy a 
testünket Isten templomává változtassa. A Szent Szellem megújítja az elménket, 
és megváltoztatja az értékrendünket, hogy hasonlókká tegyen minket Jézushoz.  
 
- A Filippi 2:5 ezt írja: „Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a 

Krisztus Jézusban is.” Ugyanaz az indulat, vagyis hozzáállás az emberekhez, a 
dolgokhoz, a körülményekhez, az eseményekhez, stb., mint ami Jézusnak volt. 
- Ezt nem egyedül kell elérnünk, nem is tudnánk önerőből teljesíteni ezt a 
parancsolatot. Ha átadjuk magunkat a Szent Szellem irányításának, Ő átformál minket 
az elménk megújítása által, hogy egyre inkább hasonlókká váljunk Krisztushoz. 
 
Isten eleve arra rendelt minket, hogy krisztusi legyen a természetünk azáltal, 
hogy önzetlenek vagyunk.  
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- Jézus nem egy önző okból jött el a földre. Nem azért jött, hogy itt megszerezzen 
magának valamit. 
- Az a tény, hogy leszállt a Mennyből a földre, megmutatja, mennyire önzetlen volt. 
Annyira szeretett minket, hogy eljött a földre, hogy meghaljon a bűneinkért, és 
megszabadítson minket a bűneinktől. Kifizette értünk az árat teljesen! Ő hordozta el 
azt a büntetést (az Atyától való elválasztottságot), amelyet mi érdemelnénk. 
- Ezért mi is felvesszük a keresztet mindennap, és letesszük az életünket. Meghalunk 
az önző énünknek, a bűnnek és a világnak, hogy Krisztus éljen bennünk tovább.  
 
Isten úgy kezd el munkálkodni bennünk, hogy megszentel minket az életünkben. 
Ez azt jelenti, hogy eltávolítja belőlünk a bűnös ádámi természetet. Minél inkább 
együttműködünk Istennel, annál hamarabb válunk krisztusivá.  
 
- Krisztus követése és a krisztusivá válás egyfajta elválasztottságot jelent: minden 
olyan dologtól elválaszt minket a Szent Szellem, ami nem krisztusi. 
- Minden ember úgy nő fel, hogy a bűnös ádámi természete irányítja. Ha 
együttműködünk a Szent Szellemmel, egyre inkább meg tudunk tisztulni ettől a 
természettől, és cserébe egyre inkább krisztusivá válunk. 
- A legjobb az egészben ez: Isten nem várja el, hogy bármit is megtegyünk önerőből. 
Csak azt kéri, hogy legyünk készek együttműködni vele, és Ő fog munkálkodni 
bennünk. 
- Isten célja (eleve elrendelése) számunkra az, hogy olyanná váljon a természetünk, 
mint Jézus Krisztusé. Az eleve elrendelés azt jelenti, hogy van egy úti célunk, amelyet 
Isten előre meghatározott számunkra. Ez az úti cél pedig nem a Mennyország, hanem 
Krisztushoz való hasonlóság. 
- A Róma 8:29 ezt írja: „Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő 

Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.” 
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Feladatok  
 
1. Miért jött Jézus a földre, hogy megtegyen? 

 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________ 
 

2. Hogyan köt minket össze Jézus a Mennyországgal? 
 
  
   _______________________________________________  
 
   _______________________________________________  
 
   _______________________________________________  
 

 
3. Milyen módon kell az elménket (a gondolkodásunkat) krisztusivá formálni? 

 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 

 
4. Hogyan szentel meg minket Isten? Hogyan válaszolhatunk mi erre? 

 
    _____________________________________________  
 
   _____________________________________________  
 
   _____________________________________________  
 

 
5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„Mert akiket Isten eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához 

hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.”  (Róma 8:29)  
 
 HYPERLINK "https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-


