
10. A hívő identitása: Ki vagy? 
 

 

Ebben a tanításban megmutatjuk, hogyan gondolkodjon egészségesen önmagáról a hívő ember. Ha 

megérted és szívedbe zárod azt a képet, ahogy Isten lát téged – sok hiábavaló önemésztéstől mented  
  meg magad. 
 
 
 

Ter 2,7 megalkotta az Úr Isten az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az élet leheletét, és az ember 

élőlénnyé lett.  

Úgy tűnik, vagy. 

Fontos tisztázni, hogy ki vagy?   Miért fontos? 

 Mondd el, ki vagy? 

Ami a személyi igazolványodba van írva? Aminek mások mondanak? Apád kinek tart? 

Amit gondolsz? - érzel? - ahogyan cselekszel? Amit tapasztalsz?  

Ahogy reagálsz?  Amire figyelsz, amivel foglalkozol? 

Amit hiszel? 

Mondd el: ki vagy? 

 Mondd el, ki voltál? 

1Móz 3, 10 Hallottam szavadat a kertben, és megijedtem, mert meztelen vagyok, ezért elrejtőztem 

Gal 3,10 átok alatt vannak 

Ef 4,22 romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt. 

Ef 2,4 természetük szerint a harag fiai 

Ef 4, 17 hiúságon járatják eszüket, sötétség borult értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük 

lévő tudatlanság miatt, mely szívük megátalkodottságának következménye ...  

Jer 2, 5 a semmiség után mentek és semmivé lettek. 

(a múltunk tehát nem túl bíztató) 

 

 Miért tettük ezt? 

Rom 8,20 hiábavalóság alá van vetve 

Róm 6,17 szolgái voltatok a bűnnek. 

Rom 5,21 a bűn halált hozva uralkodott… 

Ef 2,1 halottak voltatok a bűneitek miatt 

 A szolgának van ura. 
 

Mi történt?  új teremtmény keletkezett 

2Kor 5,17: aki Krisztusban van, új teremtmény: a régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek. 

Halottak közül az élők közé.   Szolgából fiú és örökös 

Ki hiszi itt, hogy új teremtmény? Komoly választ kérek! 

Mit jelent, hogy új?   Hol az új teremtmény? 

Gal 4,6 Isten elküldte fiának lelkét a szívünkbe, aki azt kiálltja Abba, Atya! Tehát többé már nem vagy 

szolga, hanem fiú,  

1Jn 3,2 Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, 

Kol 2,13 életre keltett azáltal, hogy megbocsátotta minden vétkünket. 

Kol 1,13 Kiragadott minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett szeretett fiának országába. 

Ef 2,6 Krisztusban a mennyeiek közé helyezett 

Fil 3,20 hazánk … a mennyben van 

1Pét 2,11 Jövevények és zarándokok (a pogányok között) 
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Ki ez az új teremtmény?            Isten kinek tekint, hogy viszonyul? 

Jn 1,12 Isten gyermeke vagyok 

Ef 5,1 kedvelt gyermekek 

Gal 4,7 többé nem vagyok szolga, hanem fiú és örökös 

Ef 2,19 a szentek polgártársai és Isten háza népe. 

1Thes5,6 a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 

Iz 62,5 ahogy örül a vőlegény a menyasszonynak, úgy örül majd neked Istened. 

Ez 34,26 áldássá teszem őket az én halmom körül. 

Kol 3,12 Isten szent és kedves kiválasztottai 

2Kor 2,15 Krisztus jó illata vagyunk 

Mt 5,13 Ti vagytok a föld sója, … a világ világossága, 

Rom 8,16 maga a lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk. 

Jer 31,3 Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel. Ismét felépítelek és te felépülsz. 
 

És mit tapasztalunk? 

Jn 16,33 a világban megpróbáltatások érnek benneteket, (de bízzatok, én legyőztem a világot.) 

2Kor 4,8 Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak, bizonytalanságban vagyunk, de nem 

esünk kétségbe, üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk 

1Pét 5,8 ellenségetek az ördög ordítva körüljár, keresve, hogy kit nyeljen el… 

Jel 12,12 hozzátok szállt le az ördög nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van… 

Aki vagy, attól függ, amit tapasztalsz? 

Vagy bármit tapasztalsz, ugyanaz maradsz? 

 

Kivé teszem magam? 

Mk 10,42 akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk… 

Rom 6,16 ha odaadjátok magatokat szolgák gyanánt engedelmességre azoknak, akiknek 

engedelmeskedtek a szolgái vagytok. 

Kinek adod magad engedelmességre? 

Gal 5,7 ki akadályozott meg benneteket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak? 

 Ki? Senki sem akadályoz benne. Tehát előre! 

 

1 Kor 13,12 Most ugyanis tükör által, homályban látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes 

az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, 

a remény, a szeretet, ez a három; de ezek közül legnagyobb a szeretet. 

2Kor4, (14-től) tudjuk, hogy aki az Úr Jézust föltámasztotta, minket is föl fog támasztani, ... Éppen ezért 

nem csüggedünk el, sőt, még ha a mi külső emberünk romlásnak indul is, a belső emberünk mégis napról 

napra megújul. Ez a mi mostani igen könnyű szenvedésünk ugyanis a dicsőségnek igen nagy, örök 

mértékét szerzi meg nekünk, ha nem a látható dolgokra figyelünk, hanem a láthatatlanokra. 

2Kor 5,1 … amíg ebben a házban vagyunk roskadozva sóhajtozunk, …tudjuk, ha ez a mi földi sátrunk 

leomlik, Istentől kapunk hajlékot, nem kézzel alkotott örök házat az égben…aki pedig felkészített erre 

bennünket Isten az, aki a Lélek zálogát adta nekünk. .. Ezért mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy 

amíg testben élünk, távol járunk az Úrtól. 

Rom 8,33 Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől?  Nyomorúság vagy szorongatás? Éhség, 

mezítelenség, veszedelem, üldözés vagy kard? Amint írva van: Miattad gyilkolnak minket naphosszat, 

olybá vesznek, mint a leölésre szánt juhokat.  De mindezeken győzedelmeskedtünk azáltal, aki szeret 

minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem 

jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem 

szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi urunkban van. 

 

Reménység: Az alagút végén ott a fény. 
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