
 

 

Isten Igéje „kívülről”

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A lecke segítségével tanítványod 
megértheti, miért fontos, hogy 
Isten Igéje áthassa életét, s hogy 
egyedül az Ige segítségével képes 
megváltozni, megállni a különbö-
ző próbatételek és kísértések kö-
zepette. A cél: válasszon ki konk-
rét igeverseket, amelyeket kívül-
ről megtanul, amelyekről sokat 
elmélkedik és szükség esetén 
bármikor előhúzhat a tarsolyá-
ból. 

Mire képes Isten Igéje, ha kívülről megtanultad? 
1. Képes visszatartani különböző bűnöktől 

A 119. zsoltár 9-16. verseiben azt olvashatjuk, hogy Isten Igéje képes megakadá-
lyozni, hogy az ifjú ember bűnt kövessen el (más szóval segít tisztának maradnia). 
S hogy ez hogyan lehetséges? Így: „Szívembe zártam beszédedet”, s ez többet je-
lent az Ige puszta hallgatásánál vagy olvasásánál. Itt már arról van szó, hogy meg-
őrizzük, nagyra becsüljük Isten szavát; hogy ragaszkodunk hozzá és sokat elmél-
kedünk rajta. A zsoltáríró örvendezik Isten beszédein és elmélkedik tanításain, 
vagyis mindazon, amit az életről tanít. „Gyönyörködöm rendelkezéseidben” – 
mondja. 

Elmélkedni: a héber szó gyökere a kérődzés megfelelője. A tehén megrágja a fü-
vet, lenyeli, visszaöklendezi, rágcsálja még egy darabig, és így tovább. Az alábbi 
ábra megmutatja, miként képes visszatartani a bűntől, ha kívülről megtanuljuk 
Isten Igéjét és meditálunk rajta: 

 

 További lépések 

Két ötlet az Ige memorizálásához 
és az elmélkedéshez. 

A kis ajándék maga a próbatétel vagy a kísértés. Nap mint nap, valahányszor kí-
sértés ér bennünket, az határozza meg, hogy bűn vagy engedelmesség lesz-e a 
vége, hogy kinek a gondolkodásmódja jut eszünkbe a kísértés pillanatában: a vilá-
gé avagy Istené. 

Válaszd ki azt a területet, ahol a 
legtöbb kísértést és próbatételt 
tapasztalod! Lehet ez szexuális 
vágy vagy kísértés, tanulmányaid 
miatti szorongás, alkoholfogyasz-
tás, kritikus hozzáállás, harag, 
nem hívővel való együtt járás, 
vagy bármi más. Keress ki pár 
igeverset, amely konkrétan erre 
vonatkozik, és határozd el, hogy 
kívülről megtanulod őket (vi-
gyázz, ne vállalj túl sokat egyszer-
re)! Írd ki az igeverseket egy no-
teszlapra és tartsd a zsebedben 
vagy a Bibliádban, esetleg ra-
gaszd ki a fürdőszobai tükörre 
vagy a hűtőszekrényre!  

Példa: erős kísértést érzel magadban, hogy aggódni kezdj a jegyeid vagy jövőbeni 
munkalehetőségeid miatt. A kísértés persze az is lehet, hogy pornót nézegess az 
interneten vagy komoly kapcsolatba bonyolódj az ellenkező nem egy nem hívő 
képviselőjével. Mindegyik esetre létezik konkrét igevers, amelyet átfuttathatsz az 
agyadon, és ezáltal megküzdhetsz az aktuális kísértéssel, próbatétellel. De dönt-
hetsz úgy is, hogy a világra hallgatsz. Ha viszont szeretnél ellenállni, szükséged 
lesz a memóriádban elraktározott igeversekre: a kísértés pillanatában azonnal elő 
kell hívnod őket és át kell őket ültetned a gyakorlatba. 

2. A kívülről megtanult Ige képes megújítani az elmédet, s ettől egész életed 
megváltozik. 

Pál azt mondja a Róma 12,2-ben, hogy ne igazodjunk a világhoz, hanem változ-
zunk meg. Vajon hogyan? Úgy, hogy megújulunk elménkben, azaz gondolkodá-
sunkban, és nem a (hazug) világ, hanem (az igaz) Isten szemszögéből vizsgáljuk az 
életünket. 



ADD TOVÁBB A HITED! ISTEN IGÉJE „KÍVÜLRŐL” 2 

 

További lépések (folyt.) 

Minden nap tanulgasd, elmélkedj 
rajta, imádságban mondd vissza 
Istennek, ismételd át újra meg 
újra, vagy séta közben mondo-
gasd magadban!  

Nem hívőként éveken át a világ gondolkodásmódja programozta az elméd. Egyre 
csak jött a sok üzenet, amely megmondta, hogyan igazodj a világhoz (v). Aztán, 
amikor megtértél, Isten gondolkodásmódja (I) is elkezdett beszivárogni gondol-
kodásodba a vele töltött idő, a bibliatanulmányozás, a gyülekezetben hallott pré-
dikációk, az előadások, a memorizált igeversek és a tanítványság révén. A v-k he-
lyét egyre inkább átveszik az I-k, és az egész életed átalakul, Istennek tetszővé 
válik. 

A tanítványozó pedig ajánlja föl, 
hogy kikérdezi. Segíts a legna-
gyobb kísértés és az arra vonat-
kozó igeversek megtalálásában 
is! 

Nem kell csak a kísértésekre szo-
rítkoznod, kiválaszthatsz egy bi-
zonyos igazsághoz kapcsolódó 
fontos igeverseket is. Íme néhány 
példa a legjelentősebb hitelvek-
re, illetve igeversekre: 

Krisztus istensége, a Biblia tekin-
télye, a Szentlélek szerepe, az 
imádságra vonatkozó ígéretek, 
reményt és vigasztalást adó ige-
versek, például Róma 8,28 stb. 

Add meg a kezdő lökést tanítvá-
nyodnak! Már a találkozótok vé-
gén nevezzen meg egy kísértést 
vagy próbatételt az életéből, se-
gíts neki odaillő igeverset találni, 
és ajánld föl, hogy kikérdezed 
tőle, miután megtanulta. Legkö-
zelebb aztán ne felejtsd el, mit 
ígértél! 

 

Érdemes föltenned pár kérdést. Például: mielőtt megtértél, a világ szerint gondol-
kodtál a szexről, majd hallottad, hogy Isten szerint várni kell a szexszel a házassá-
gig. Annak eredményeként, hogy elfogadod Isten gondolkodásmódját és egyre 
inkább az tölti meg gondolataidat, az életed is meg fog változni. Gondolj csak be-
le: 

- egy hét 168 óra, ebből 48 óra alvás  =  120 óra ébrenlét 

- ebből összesen 5 óra Istennel töltött idő, FÉK, gyülekezet 

- 115 óra marad, amelynek során továbbra is bombáz a világ a sok v-vel 

 

 

 

Ha ilyen sok órán át bombáz minket a világ, ne lepődjünk meg azon, ha csak las-
san változik az életünk! Ezért is fontos, hogy reggeltől estig mi is intenzíven és kö-
nyörtelenül bombázzuk az agyunkat Isten gondolkodásmódjával. Ezért kell kívül-
ről megtanulnunk Isten Igéjének egyes részeit, ezért kell elmélkednünk rajta. És 
ezért kell kihasználnunk minden lehetőséget, amikor újabb I-kkel gazdagodha-
tunk: ilyen például a csoportos bibliatanulmányozás, a tanítványi találkozók, a hí-
vő barátainkkal együtt töltött idő, a FÉK hétvégéi és konferenciái. 
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