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Itt az ideje, hogy hirdessük az evangéliumot! (Miért?)                       Józsué iskola 

 

 

1. Bensőséges közösség az Úrral 

 

Jöjj, és megmutatom neked a célt: intim közösség Istennel – ebből fakad az élet és szolgálat. 

 

Miért vagyunk? Mi értelme van az életünknek? Gondolkoztatok már ezen?   (tanúság) 

 

Az evolúció elmélete, a tudomány és filozófia nem tud erre a kérdésre választ adni. A legtöbb 

ember nem érti miért él. Mi lesz ennek az eredménye? Egyfajta gondolkodásmód, amiből 

hiányzik a remény és kitölti a helyét a hiábavalóság. Azt teszik, amire a kívánságaik viszik 

őket.  

 

Istennek azonban célja van. Őt mozgatja valami belülről. Vajon mi az Ő célja és mi mozgatja 

Őt belülről? Ő úgy kezdi el a dolgokat, hogy már eszében van a végük is. (Iz 46, 10; Jel 13, 8) 

A Bárány a világ alapítása óta megöletett!! 

 

Jel 21, 9 

 

Az Atya Isten célja: a Bárány Menyasszonya! Az Egyház! Ahhoz, hogy ez létrejöhessen 

szükség volt Isten mindkét hatalmas tettére: a teremtésre és a megváltásra is.  

 

Ő az egész világot a szavával teremtette. Minden teremtett dolgot, kivéve az embert. Őt a 

kezével formálta, ami bensőségességről beszél. Már a kezdeteken Isten kiemelte az embert a 

többi teremtés közül. A bukáson, majd Jézus megszületésén, kereszthalálán és feltámadásán 

keresztül (a megváltáson keresztül) hatalmat adott neki, hogy Isten gyermeke, illetve a Bárány 

Menyasszonya lehessen. A házastársak kapcsolata a legbensőségesebb emberi közösség, ezért 

használja Isten ezt a képet. Ahhoz viszont, hogy a Fiú Istennek menyasszonya lehessen, előbb 

emberré kellett lennie Isten több ezer éves előkészítő munkája nyomán (szövetségek, Izrael).    

Itt térünk ki egy fontos párhuzamra, ami Ádám és Éva, valamint Krisztus és az Egyház 

kapcsolatára utal.  

 

- Ádám és Éva: Krisztus és az egyház előképe.  

 : Ádám Istentől született 

 : Isten látta, hogy nem jó neki egyedül és állatokat küldött hozzá, hogy elnevezze 

azokat. De egyik sem volt alkalmas számára segítőtársnak.  

: Isten mélyen elaltatta Ádámot 

: Kivette az oldalbordáját és megformálta belőle Évát. Ádám Istentől – Éva Ádámból. 

: Ádám, amikor meglátta Évát ezt mondta: Ez én vagyok! (Csontomból való csont és  

testemből való test.) Ádámnak tehát csak a saját „fajtájából” lehetett felesége. 

Bármilyen szép a madár nem lehetett Ádám felesége. Bármilyen erős az elefánt nem 

lehetett Ádám felesége. 

Hasonlóképpen Krisztus és az egyház: 

 : Krisztus Istentől jött ki 

 : „Mély alvás” a kereszten 

 : Oldalából vér és víz folyik ki – az egyház keletkezésének alkotóelemei.  

 : Amikor „felébredt” Krisztus (feltámadás), utat nyitott egy olyan „nép” 

keletkezésének, amilyen Ő maga – szent és igaz nép Róm 4, 25; 1Pét 2, 9.  
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Az egyház, mint menyasszony és eljövendő feleség, csak „olyan fajta lény” lehet, mint 

 a Vőlegény. Másféle „lény” nem illik össze a Vőlegénnyel. A kettő „kompatíbilis”  

kell, hogy legyen. Tehát, nem szabad az egyházat, mint kőből készült épületet vagy,  

mint emberi szervezkedést elképzelni. Ami nem Jézus Krisztus oldalából kifolyt  

vérből és vízből való, az nem lehet egyház. Nem illene össze Krisztussal.   

 

- A Menyasszony folt, piszok és ránc nélküli 

 : Megszentelt, arannyal és drágakövekkel felékesített  Jel 21, 9-23; Zsolt 45  

: Ezért a Menyasszonynak naponta meg kell mosakodnia tiszta vízben, az Ige által.  

Ef 5:26-27. (A menyasszony nem fetreng bele minden pocsolyába a menyegző felé 

vezető úton.)  

 

Zsid 2, 10-12; Jn 1, 1-5; 10-12 

 

Isten terve az, hogy számtalan fiat vezessen dicsőségre. Miért akar gyermekeket? Mi 

motiválja? Mert szeret. Pont. Nincs más magyarázat. Isten lényege, tartalma az, hogy szeret. 

Jézus életével és beszédével Istent fejezte ki számunkra. Ő Isten Szava. Isten szeretetének 

legmélyebb és legnagyobb kifejeződése Jézus Krisztus keresztjében rejlik. Ugyan a természet 

is tükrözi Isten fenségét, szépségét stb., de mégis Istent Jézus Krisztus tükrözi vissza a 

legteljesebben és a legtisztábban. 

 

Az a szeretet, amit mi emberek közt tapasztalunk többnyire szükségekre épül. Isten azonban 

Önmagában teljes. Nincs semmilyen szüksége. Arra sincs szüksége tehát, hogy mi létezzünk. 

Ebből tudjuk, hogy tiszta szándékból, szeretetből teremtett és váltott meg minket. A 

szükségek nem játszanak szerepet, amikor a szeretetről beszélünk. (Keresztény házasságot 

sem azért kötünk, hogy szükségeinket kielégítsük, hanem, hogy szeretetünket kifejezzük 

valaki felé.) Amikor rádöbbenünk Isten „értelmetlen”, feltétel nélküli, szenvedélyes és a 

végsőkig kitartó szeretetére, megtörik a szívünk. Az irgalomnak és kegyelemnek vizei ekkor 

kezdenek folyni a szivünkből. Elkezdjük Őt viszont szeretni, mert Ő előbb szeretett minket.  

 

Amikor megértjük az Ő szeretetét, megszeretjük Őt és egyre jobban engedjük, hogy kifejezze 

szeretetét felénk – akkor kezdünk el vágyni arra, hogy ezt mások is megtapasztalják. Akkor 

már nem valamiféle szükségünket fogja betölteni a többi ember (mivel szeretet-szükségünket 

Isten már betöltötte), és indítékunk Isten szeretetének közlésére megtisztul. Ez azonban csak 

akkor valósulhat meg, ha Istennel bensőséges közösségben vagyunk. A keresztény élet 

legfontosabb alkotóeleme éppen ez az intim közösség Istennel. Vajon mi a Vele való 

kapcsolatom valóságtartalma most? Az ember csak annyira szellemi ember, amennyire ma az. 

A régi idők magasságai és a jövő reménységei nem számítanak ebben a koordináta 

rendszerben. Ez a bensőségesség nem jön véletlenül. Nem lehet „beleesni”. Munkálkodni kell  

rajta! 

 

Fil 3, 10 

 

…hogy megismerjem Őt… 

A megismerés szó egyesülést, átélést, tapasztalást jelent. Ádám és Éva megismerte egymást, 

Mária: hogyan lehetséges ez, amikor férfit nem ismerek? 

 

Jn 17, 3 

 

Ez az örök élet… 
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Ef 1, 17 

 

Az Ő megismerésében… 

 

2 Pét 1, 2-3 

 

Istentiszteleted minden megnyilvánulása arra irányuljon, hogy megismerd Őt. Kialakíts Vele 

egy mély intim közösséget. Ne csak tudást halmozz fel Róla. Ő többre hív. Ismerd meg! 

 

Jn 5, 17-20 

 

Ki munkálkodik mind ez ideig? 

Mit tehet a Fiú önmagától? 

Mit tesz tehát a Fiú? 

Miért mutatja meg az Atya a Fiúnak, amit Ő tesz?  

Azért, mert a Fiún keresztül akar munkálkodni! 

 

Jézus, az Atyával való bensőséges közösség által tudta meg, hogy mit tesz az Atya és ez által 

a közösség által vonta be az Atya az Ő munkáiba. Így vált Jézus az Atya Isten 

„munkatársává” és csak így tudunk azzá válni mi is. Isten hív minket egy izgalmas, kalandos 

életre. Arra, hogy megismerjük Őt és minden módon közelebb vonjunk Hozzá embereket.  

 

Jn 15, 1-8 

 

Szőlőtő és szőlővesszők. A vesszőkön belül folyik az éltető nedv (élet), ami a szőlőtőből jön. 

Ha letörik a vesszőt az élet folyása megszűnik. Mindazáltal a tövön lévő vesszőkön gyümölcs 

terem.  

 

 

 

Folyamat: 

 

Bensőséges közösség Istennel – szolgálat – gyümölcs, ami megmarad. 

 

  

 

 


