
 

 

Kik vagyunk Krisztusban?

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A lecke célja, hogy tanítványod 
megértse, milyen pozíciót és új 
személyazonosságot kapott 
Krisztusban. Segíts neki elfo-
gadni, hogy mindez azon ala-
pul, amit Krisztus tett érte, és 
nem függ attól, mit tesz. 

Egy egyszerű ábra és néhány igevers segítségével bemutathatod, mi a kü-
lönbség a Krisztusban elfoglalt pozíciónk és pillanatnyi állapotunk között. Az 
alábbi igeszakaszok és kérdések megbeszélése közben fokozatosan egészítsd 
ki az ábrát. 

 

 

1) A függőleges tengely azt mutatja, mennyire igaz az életünk, a vízszintes 
pedig az időt, ahogy haladunk előre. 

 

Pozíciónk 

Mielőtt megismertük Krisztust 

2) Olvasd el az Efézus 2,1-3-at! 

Milyenek voltunk Ádámban, tehát Krisztus megismerése előtt? 

Lelki értelemben halottak (nem élt bennünk Isten), a bűn rabszolgái 
voltunk.  

A világ, a test és az ördög irányítása alatt éltünk.  

A harag gyermekei voltunk (v. ö. János 3,36). 

Róma 5,12-19 – halál, ítélet, kárhoztatás, bűnösökké lettünk. 

 

Amikor Krisztus belépett az életünkbe 

3) Olvasd el az Efézus 2,4-7-et! 

Mi indította Istent arra, hogy tegyen értünk valamit? 

Szeretete és irgalma. 
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További lépések 

Néhány kérdés, amit föltehetsz 
tanítványodnak: 

Mit végzett el Isten, amikor megmentett minket? 

Életre keltett Krisztussal. 

Vele együtt feltámasztott. 
1. Te általában hogyan próbá-

lod kiérdemelni Isten elfo-
gadását? 

2. Mikor szoktál kételkedni 
abban, hogy Isten szeret és 
elfogad? 

3. Amikor bűnt követsz el, és 
ahelyett, hogy hittel elfo-
gadnád Isten kegyelemből 
fakadó megbocsátását, in-
kább megpróbálod újra ki-
érdemelni szeretetét, ezt 
hogyan, mivel szoktad 
megpróbálni? 

4. Milyen változásokat idézett 
már eddig is elő Isten az 
életedben, amelyek a 
Krisztusban elfoglalt pozí-
ciódat tükrözik? 

5. Szerinted miért döntött 
úgy Isten, hogy ez egy fo-
lyamat legyen? Mit nye-
rünk vele? 

Megtanulandó igevers: 

Róma 8,1: „Nincs tehát most 
már semmiféle kárhoztató íté-
let azok ellen, akik a Krisztus 
Jézusban vannak” 

A mennyeiek világába ültetett. 

Mi adott erre alapot? 

Nem az, hogy kiérdemeltük, hanem Isten kegyelme. 

A kegyelem jelentése: meg nem érdemelt jóindulat – „akik halottak 
voltunk”. 

Miről árulkodik el az a tény, hogy Isten megmentett minket? 

Kegyelme mérhetetlen gazdagságáról. 

 

Most, hogy Krisztusban vagyunk 

Az alábbi igeversek alapján mi igaz ránk amiatt, hogy Krisztusban vagyunk? 

4) Róma 5,1-2 

Megigazultunk, nem tulajdonítja nekünk bűneinket, kegyelemben 
vagyunk. 

Zsidók 10,11-18 

Isten tökéletesen megbocsátott nekünk, tisztán megállhatunk színe 
előtt. 

2 Korinthus 5,21 

Krisztus igazsága igazzá tesz minket Isten szemében. 

 

Pillanatnyi állapotunk 

5) Bár Krisztusban elfoglalt pozíciónk szempontjából „tökéletesek” va-
gyunk, pillanatnyi állapotunkról már nem mondható el ugyanez. Ami-
kor Krisztust befogadtuk, egyrészt ezt a tökéletes pozíciót ajándékozta 
nekünk, másrészt elkezdte egyre inkább az övéhez hasonlóvá formálni 
életünket. Ha mindennapi életünk így fejlődik, akkor egyre inkább va-
lóságosan láthatóvá válik majd mindaz, ami már a miénk Krisztusban. 
Ez egy élethosszig tartó folyamat, amelyben fontos szerepük van az Is-
tentől kapott, lelki növekedésünket szolgáló módszereknek, diszciplí-
náknak. Ezekről későbbi anyagokban lesz szó. A Filippi 2,12-13 és 3,12-
14 két olyan igeszakasz, amely lelki növekedésre, érettségre sarkall. 

 

Összefoglalás – Pozíciónk a mindennapokban 

A lecke elsősorban azt emeli ki, hogy kik vagyunk Krisztusban: Isten is azt sze-
retné, ha így, Krisztusban látnánk magunkat, és nem a pillanatnyi állapotunk-
kal, hanem a benne elnyert pozíciónkkal foglalkoznánk. Ellenségünk azt sze-
retné, ha azt gondolnánk, Isten a pillanatnyi állapotunk alapján ítél meg, fo-
gad el minket. Így, ha nem jól megy a keresztény élet, hajlamosak vagyunk 
magunkat vádolva, bűntudatban élni. Ha pedig jól megy, nagy a kísértés a 
büszkeségre: azt hisszük, hogy lelki teljesítményünknek köszönhetően Isten 
jobban szeret, könnyebben elfogad bennünket. 
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Mellékutak 

Sproul, MacArthur, Beeke: 
Justification by Faith Alone  

A lényeg viszont éppen az, hogy Isten szeretete és elfogadása kizárólag az ő 
kegyelmének  (vagyis általunk meg nem érdemelt jóindulatának) köszönhető-
en lehet a miénk. Soha nem is tudtuk volna kiérdemelni, nem jár nekünk, és 
lelki teljesítményünk sem jogosíthat föl rá. Isten Krisztus igazsága alapján fo-
gad el bennünket, nem pedig saját igazságunk alapján. Ez utóbbiról gyakorta 
– tévesen – azt hisszük, hogy kevesebb bűnnel, bizonyos lelki diszciplínák 
gyakorlásával vagy helyes viselkedéssel elérhető. Pedig kegyelemben állha-
tunk meg Isten előtt és pihenhetünk meg új helyzetünkben. A lelki diszciplí-
nák, úgy mint az imádság, a bibliatanulmányozás, a dicsőítés a növekedé-
sünkhöz, Isten megismeréséhez járulnak hozzá, nem pedig ahhoz, hogy el-
nyerjük Isten tetszését vagy elfogadását. Hiszen ő már elfogadott bennünket 
amiatt, akikké Krisztusban váltunk. 

Soli Deo Gloria Books 
 
John Stott: The Cross of Christ 
IV Press 
 
Charles Stanley: Discovering 
your Identity in Christ (#17 In 
Touch series) 
Thomas Nelson Publishers 
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