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A szellemi növekedéssel kapcsolatos igeszakaszok 
 

VÁZLAT! 
 
I. TÉVHITEK: 
 
1.) A növekedés nem megy magától – nekünk is tenni kell érte! 
 
Kolossé 1,9-10 
Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, 
hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek 
az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó 
cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. 
 
2Péter 3,17-18 
Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne 
sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a 
mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 
 
2.) A növekedés nem megfoghatatlan és ellenőrizhetetlen! 
 
Zsidó 5,12-14 
Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket 
tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van 
szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A 
nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már 
alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. 
 
1Tim. 4,12-15 
Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, 
szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, 
a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének 
kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. 
 
 
3.) Nem kell különleges recept… 
 
4.) Nem elég csak a tudás! 
 
1Korintus 8:1 
…az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. 
 
Máté 7:16-17 
Gyümölcseikről ismeritek meg őket. … Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt 
terem. 
21.vers: 
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki 
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 



 
5.) A lelki növekedés nemmagánügy! 
 
1János 1:7 
Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 
 
1János 4:20 
Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a 
testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. 
 
Zsidó 10,24 
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 

 
II. JÓ SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA 
 
1. Az Istennel való időtöltés jó szokása 
 
Zsoltárok 42,2-3 
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! Isten után szomjazik 
lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? 
 
Dániel 6:11 
Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak 
Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt 
is szokta. 
 
2.) Az adakozás jó szokása 
 
Lukács 6,30 
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. 
 
Róma 12,13 
A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 
 
Máté 25,34-40 
„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta 
számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, 
jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, 
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy 
szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy 
mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna 
hozzád? 
A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 
3.) A gyülekezeti élet jó szokása 
 
Cselekedetek 2:42-47 
Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az 
imádkozásban. 
Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, 
szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy 



lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel 
részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte 
a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 
 
 

III. A NÖVEKEDÉS HAT ÉPÍTŐELEME 
 
1. ISMERET 
 
Hóseás 4:6 
Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. 
 
Ezékiel 12,28 
Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Nem késik tovább egyetlen igém sem, valóra válik az az 
ige, amelyet mondok - így szól az én Uram, az ÚR. 
EZÉRT NEM MINDEGY, HOGY ISMEREM-E? 
 
2.) TÁVLATI LÁTÁS 
 
Példabeszédek 29:18 
Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, míly igen boldog! 
 
Zsoltárok 103:7 (Szó szerinti fordítás) 
Izrael fiai ismerték Isten cselekedeteit de Mózes ismerte az Úr útjait 
 
 
3.) MEGGYŐZŐDÉS 
 
János 15:7 
Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és 
megadatik nektek. 
 
1Királyok 15:11-15 
Ászá azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, őséhez, Dávidhoz hasonlóan. Kikergette a férfiparáznákat az 
országból, és eltávolította az összes bálványokat, amelyeket elődei készítettek. Még anyját, Maakát is 
megfosztotta anyakirálynői méltóságától, mert egy undok bálványt csináltatott Asérá tiszteletére. Ászá 
azonban kiirtotta ezt az undok bálványt, elégette a Kidrón-pataknál. Bár az áldozóhalmok nem szűntek meg, 
Ászá szíve mégis teljesen az ÚRé volt egész életében. Bevitte az ÚR házába apja szent adományait és a 
maga szent adományait: ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat. 
 
4.) JELLEM 
 
Filippi 2,5 
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt… 
 
5.) FELKÉSZÜLTSÉG 
 
Lukács 6,40 
A tanítvány nem feljebb való mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. 
 
2Timóteus 2,4 és 15. 
Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki 
harcosává fogadta. 



15.VERS 
Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem 
helyesen fejtegeti az igazság igéjét. 
 
Prédikátor 10,10 
Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a 
hasznos! 
6.) SZOLGÁLAT 
 
Máté 25:14-30 
A TÁLENTUMOK PÉLDÁZATA 


