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Ismerd meg Mennyei Atyádat! 
1. fejezet

Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
ATYJA előtt, Akiről neveztetik az egész CSALÁD (– az angol 
nyomán), MENNYEN ÉS FÖLDÖN. 

– Efézus 3:14-15

Szellemi értelemben csak kétféle család létezik a Földön: 
Isten családja, és a Sátán családja. Az örökségétől, vagy  
a hátterétől függetlenül minden ember e két család valamelyikéhez 
tartozik. Te melyikhez tartozol? Ki az atyád – Isten, vagy a Sátán? 

Csak úgy szabadulhat ki valaki a Sátán családjából, ha 
beleszületik Isten családjába (János 3:3; Kolossé 1:13). El kell 
fogadnia Jézust Megváltójának, és újjá kell születnie ahhoz, 
hogy tagja lehessen Isten családjának, és Mennyei Atyjának 
hívhassa Őt. 

Miután valaki újjászületik és elkezdi megismerni Mennyei 
Édesapját, szellemileg növekedni kezd. Az Atyaistent elsősorban 
az Ő Igéjén keresztül ismerhetjük meg. Smith Wigglesworth 
azt mondta egyszer: „Istent annak alapján lehet megismerni, 
amit az Ige mond Róla, nem pedig az érzések által. Ő mindaz, 
amit az Ige állít Róla.”  
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Tudod, sokan tapasztalás útján akarják megismerni a Mennyei 

Atyát. Igaz, hogy különféle megtapasztalások segítségével 
néhány dolgot megtanulhatunk Őróla, de elsősorban az Igéjén 
keresztül ismerhetjük meg az Atyát. Az Igéből fedezhetjük fel 
az Atya természetét, illetve azt, hogy mennyire szeret minket 
és gondoskodik rólunk.

Mit mond az Ige a Mennyei Atyánkról? Az evangéliumokban 
Jézus mindig szerető Apaként mutatta be Istent. 

JÁNOS 3:16 
16 Mert ÚGY SZERETTE ISTEN e világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.

JÁNOS 16:27 
27 Mert maga AZ ATYA SZERET TITEKET, mivelhogy ti 
szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.

A zsidók nehezen értették meg Jézus szavait, amikor a szeretet 
Atyjáról beszélt nekik. Ők csak a törvény és az igazságszol-
gáltatás Istenét ismerték. Istennek valóban ez az egyik oldala, 
Jézus azonban Istennek az atyai oldalát mutatta be: az Atya 
legbensőbb természetét ismertette meg velünk, mert a Biblia 
szerint Isten a szeretet (1János 4:16). Jézus szerető Atyaként 
jelentette ki Istent, Aki minden szükségünkről gondot visel. 

MÁTÉ 6:8,26 
8 Ne legyetek hát ezekhez [a pogányokhoz] hasonlók; mert jól tudja 
a TI ATYÁTOK, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. 
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26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, 
sem csűrbe nem takarnak; és a TI MENNYEI ATYÁTOK eltartja 
azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?

Figyeljük meg ebben a hasonlatban a gondoskodó Atya 
gyengédségét a gyermekei iránt! A Mennyei Atyánk ismeri  
a szükségeinket, és vágyik betölteni azokat, mielőtt még kérnénk 
Tőle. 

Mivel Isten az Atyám, szeretem azt csinálni, amiről Pál az 
Efézus 3:14-15-ben beszél: „Ez okáért meghajtom térdeimet 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt…” (14. v.) Szeretek 
letérdelni és kimondani: „Meghajtom térdeimet a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik az egész család 
Mennyen és Földön.” A „család” szó kiragadja Istent a merev,  
vallásos közegből, így valóságossá és bensőségessé teszi 
a kapcsolatunkat az Atyával.  

Részei vagyunk Isten családjának. Ennek a ténynek  
a világon semmi köze a vallásossághoz. A vallás merev és rideg, 
a kereszténység azonban a szerető Atyaistennel ápolt közösség. 

Sok kereszténynek nehéz megérteni, hogy Isten Atya, 
Aki szereti őket és törődik velük. A keresztényeket gyakran 
vallásosan arra tanították, hogy féljenek és visszahúzódjanak 
az igazságszolgáltatás Istenétől. Ők úgy gondolják: Isten olyan, 
mint egy bíró, aki fent ül a Mennyben, és várja a lehetőséget, 
hogy abban a pillanatban megbüntesse az embereket, amikor 
hibát követnek el. Nem. Isten a szeretet! Hála Istennek az Atya 
szeretetéért, amit Jézus eljött kijelenteni nekünk! 

A Máté 6-ban Jézus további dolgokat mond arról, hogy az 
Atya törődik a gyermekeivel. 
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MÁTÉ 6:31-33
31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? 
vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32 Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja A TI 
MENNYEI ATYÁTOK, hogy mindezekre szükségetek van.
33 Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; 
és ezek mind MEGADATNAK NEKTEK.

Néhány embert vallásosan arra tanítottak, hogy így olvassa 
az utolsó igeverset: „… és ezek mind elvétetnek tőletek.” Ők 
úgy gondolják, hogy ha Istent teszik az első helyre, akkor sosem 
lesz semmijük. 

Jézus azonban nem ezt mondta. Ő azt ígérte, hogy ha Isten 
királyságát keressük először, akkor azok a dolgok, melyekre 
szükségünk van, megadatnak nekünk. Ez az ígéret bizonyítja 
az Atya irántunk tanúsított szeretetét és gondoskodását. 

Olvassuk el a Máté 6:34-et! Jézus azt mondta: „Ne aggodal-
maskodjatok tehát a holnap felől…” Egy másik fordításban az áll: 
„Ne nyugtalankodjatok a holnap felől.” Ez az igevers azt mutatja 
meg nekünk, hogy az Atya nem szeretné, hogy a gyermekei tele 
legyenek szorongással és aggodalommal, mert Ő szeret minket, 
és be akarja tölteni minden szükségünket. 

Tehát ne szorongj, és ne aggodalmaskodj! Ne nyugtalankodj! 
Egy dologban biztos lehetsz: Ha Istenre bízod az életedet, akkor 
Ő betölti és ellátja az Atya szerepét az életedben. Ő a mi Atyánk, 
aki örökkévaló szeretettel szeret bennünket és gondoskodik 
rólunk (Jeremiás 31:3). 

János evangéliumában Jézus megmutatja nekünk, hogy az 
Atya meghitt kapcsolatra vágyik a gyermekeivel. 
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A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig vesd el.  
A kegyességben gyakorold magadat, mert a test gyakorlásának 
kevés haszna van, de AZ ISTENFÉLELEM (– az angol nyomán) 
MINDENRE HASZNOS, mivel megvan benne a jelenvaló 
és az eljövendő élet ígérete. Ezekre legyen gondod, ezekkel 
foglalkozz, HOGY ELŐREHALADÁSOD NYILVÁNVALÓ 
LEGYEN MINDENKI ELŐTT.

– 1Timótheus 4:7-8, 15, Károli revideált

Pál világosan kijelentette: „… az istenfélelem hasznos…” 
(8. v.) Ha valami hasznos, akkor kifizetődő. Hála Istennek, az  
Ő szolgálata haszonnal jár. Az Istennek szentelt élet nem gátolja 
a sikerességet, hanem „… MINDENRE hasznos…” (8. v.) 

Szerintem Isten Szelleme tudta, hogy lesznek olyanok, akik 
azt mondogatják: „Hát, igen, Isten szolgálata kifizetődik majd  
a következő életünkben. Ebben az életben talán nem visszük sokra. 
Ezen a földön hidegben és melegben is koldusként barangolunk. 
Amikor azonban majd mindennek vége, átjutunk a túloldalra, ahol 
minden megváltozik. Eljön majd a nagy nap, amikor elhagyjuk 
a könnyeknek és a szomorúságnak ezt a völgyét.”  

Az istenfélelem hasznos
2. fejezet



Az istenfélelem hasznos

©
Nos, hála Istennek, valóban eljön majd egy nagy nap. Pál 

azonban azt mondta: „… az istenfélelem mindenre hasznos, mivel 
megvan benne A JELENVALÓ… ÉLET ígérete”! „Megvan” –  
ez jelen idő. A jelenvaló élet a jelen pillanatot jelenti ebben  
a mostani világban� 

Létezik egy jelenvaló, és egy eljövendő élet. Engem 
jobban érdekel a jelenvaló élet, mint az eljövendő, mert most 
a „jelenvaló” életet élem. 

Néhány ember azt a benyomást kelti, hogy Isten csak  
a következő életünkre ígér sikert és győzelmet. Röviden ennyi 
az alapvető hozzáállásuk a kereszténységhez: „Ebben az életben 
üdvösséget lehet kapni, és ezzel nagyjából kifújt. Megkaptuk és 
kész. Az ördög és a világ irgalmára vagyunk bízva. Nem sokat 
várhatunk ettől az élettől.” 

Pál azonban nem erről beszélt Timótheusnak, az ifjú 
szolgálónak. Azt írta: „Igen, az istenfélelem az eljövendő 
életre is ígér valamit, de mindenre hasznos.” Az istenfélelem 
nemcsak szellemi értelemben hasznos, hanem lelki, testi és 
anyagi értelemben is. Miért? Mert az istenfélelem mindenre 
hasznos, a jelenvaló életben is! 

Az istenfélelem legalább négy dolgot biztosít, avagy garantál 
nekünk. 

Elsőként, az istenfélelem védelmet ad 

Ha valakinek valamilyen ingatlana, vagy értékes tulajdona van, 
akkor védelmezi azt. Egyszer a fiam házában jártam, és észre-
vettem, hogy a kutyája, King, egy cipőt rágcsál. Azt mondtam: 
„Hé, King eszi az egyik cipődet!”
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Isten sokféle kegyelme
13. fejezet

Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és 
nagy kegyelmű.

Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremt-
ményéhez.

– Zsoltárok 145:8-9

Ebből a két igeversből bőséges információt tudhatunk meg 
Isten természetéről és jelleméről. Az Úr irgalmas és tele van 
könyörülettel, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. A 9. 
versben azt olvassuk, hogy az Úr mindenkihez jó – nemcsak 
néhányakhoz, hanem mindenkihez –, és könyörületes minden 
teremtményéhez. 

Az igeszakaszunkban az áll: „Irgalmas és könyörületes az 
Úr…” A „könyörületes” szót kegyelmesnek is lehetne fordítani. 
Más szóval, a „kegyelem” és a „könyörület” szavak sokszor 
felcserélhetőek a Szentírásban. Ha valaki kegyelmes, akkor 
tele van könyörülettel. Isten tele van könyörülettel, továbbá  
a Bibliában az áll, hogy nagy kegyelmű (Zsoltárok 145:8). 
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ZSOLTÁROK 106:7
7 Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem 
emlegették meg KEGYELMED NAGYSÁGÁT (sokaságát, 
bőségét – az angol nyomán), hanem dacoskodtak a tengernél,  
a veres tengernél.

Isten sok jelet és csodát vitt véghez, amikor kiszabadította 
Izrael gyermekeit Egyiptomból. Ebben a versben azonban azt 
olvassuk, hogy az izraeliták nem értették meg Isten csodáit, és 
nem emlegették kegyelmének sokaságát sem. 

Isten kegyelméről sok embernek csak a bűnösök üdvözítése 
jut az eszébe. Hála Istennek, hogy Ő kiterjesztette a kegyelmét  
a bűnösökre, és a világi emberek megmenekülhetnek, ha hisznek 
az Úr Jézus Krisztus nevében, és segítségül hívják. 

Isten kegyelme azonban nemcsak abból áll, hogy biztosítja 
az üdvösség lehetőségét a bűnösöknek. A zsoltáros szerint: 
„… nem emlékeztek kegyelmed SOKASÁGÁRA…” (Zsoltárok 
106:7) Hogyan mutatta meg Isten Izrael gyermekeinek az  
Ő kegyelme sokaságát? Például úgy, hogy jeleket és csodákat 
tett, amikor kiszabadította az izraelitákat az egyiptomi fogságból. 
A zsoltáros Isten kegyelmének hívja ezeket a csodatételeket.  

ZSOLTÁROK 119:41
41 És szálljon reám, Uram, a te (sokféle) KEGYELMED, a te 
szabadításod, amint megígérted.

Figyeljük meg ismét a „sokféle kegyelem” kifejezést!  
A zsoltáros Isten többféle kegyelméről beszél – többes számban� 
Más szóval, nemcsak a bűnök bocsánatára gondol, hanem Isten 
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mindenfajta kegyelmére, amibe Isten minden gondoskodása 
beletartozik.  

A Bibliában az áll, hogy Isten sohasem változik (Malakiás 
3:6; Zsidók 13:8). Ő ma is ugyanaz, Aki az Ószövetségben volt. 
Ha pedig Isten irgalmas és kegyelmes volt Izrael gyermekeihez, 
akkor az újjászületett, újszövetségi gyermekeihez is az. Ha valaki 
kegyelmes, az egyet jelent azzal, hogy tele van könyörülettel. 
Ha Isten akkoriban tele volt könyörülettel, akkor most is tele 
van, mert Ő nem változik. 

ZSOLTÁROK 59:17
17 Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem  
a te KEGYELMESSÉGEDET; mert váram voltál és menedékem 
az én nyomorúságom napján.

Abból is tudhatjuk, hogy Isten kegyelme több, mint a bűnök 
bocsánata, hogy a Zsoltárok 59:17-ben Dávid Isten kegyelmének 
tulajdonítja, hogy megszabadult az ellenségétől, Saultól. 
Tudjuk tehát, hogy Isten kegyelmének egyik megnyilvánulása 
a szabadulás. Ebben a zsoltárban Dávid arról beszél, hogyan 
szabadult meg Saul kezéből, én azonban nem ismerek az 
emberiség számára ádázabb ellenséget, mint a Sátán, a bűn és 
a betegség. 

ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 4:16
16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, 
HOGY IRGALMASSÁGOT NYERJÜNK és kegyelmet találjunk, 
alkalmas időben való segítségül. 
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bőrszíntől és etnikai hovatartozástól függetlenül. 

Tanulási lehetőség a világ egyik legelismertebb 
karizmatikus bibliaiskolájában

Isten Igéjébe vetett szilárd hitre alapozott oktatás 

Növekedés a szellemi életben, hatékony szolgálatra 
való gyakorlati felkészítéssel párosítva

Gyülekezetek és szolgálatok világszerte kiépített 
hálózata, melyek RHEMA-tól várják a teljes idejű 
munkatársakat és támogató szolgálókat
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