
Kövess engem! 
 

Kövess engem! 

 

Eszközök: Határidőnapló, kancsó víz, pohár víz – tele piszokkal 

 

Mt 9, 9 – Kövess engem! →  Csak két szó… Mégis ez az Ige megváltoztatta az életemet!  

            Tanúság – ez az Ige volt a legnagyobb hatással az életemre.  

Jn 21, 19-22 – Péter. Mi közöd hozzá? Te kövess engem! 

Meg fogjuk vizsgálni: Mit jelent ez? és Hogyan lehetséges ez? 

 

1. Jézus és én  

 

Mit jelent ez? 

 

Mt 7, 13-14 Széles út ↔ keskeny út 

  Tágas kapu ↔ szoros kapu 

  Mennyire kevesen vannak, akik megtalálják? Mt 13, 3-9; 18-23 

  Úgy tűnik 25%-a azoknak, akik egyáltalán meghallgatják az Igét! 

Mottó: Te akarod beilleszteni Jézust az életedbe, vagy te akarsz beilleszkedni Jézus életébe? Nagy 

különbség! 

Lk 14, 26-35 Kapcsolataink újraértékelése 

  Törekvéseink újraértékelése 

  Anyagi javaink újraértékelése 

Miért ilyen kemények a feltételek? 

 Miattunk → Ha nem így állunk hozzá, biztos a kudarc! Mt 5, 2-23                                                                               

Ezeket a feltételeket jó ha tudod, jobb ha el se indulsz, mintha elkezded, de nem tudod 

befejezni. Lk 14,28-30 

 



Kövess engem! 
 

 A küldetés miatt (a misszió miatt) 

i. Kommandó csapat példa: ha terroristák vennék át az uralmat munkahelyeden, 

milyen csapatot kérnél, hogy kiszabadítson? – A szomszéd nénit, meg a házmester 

Józsi bácsit? 

ii. Házasság példa: elvennél feleségül egy olyan lányt vagy hozzámennél egy olyan 

fiúhoz aki ezt mondja: Jó, házasodjunk össze… de vannak még barátaim/barátnőim, 

őket is szeretném megtartani! 

Mit mondanál egy ilyen fiúnak? Hozzámennél?  

Ha nem én vagyok az egyetlen → szó sem lehet róla! → És Jézus mit mondjon? 

Vagy: Elveszlek feleségül, de ha majd közted és az autóm között kell választanom, az 

autót fogom választani! 

Mit mondanál egy ilyen fiúnak? Hozzámennél? → És Jézus mit mondjon? 

Vagy: Elveszlek feleségül, de ha majd választanom kell közted és a munkám között, a 

munkámat fogom választani! 

Mit mondanál egy ilyen fiúnak? Hozzámennél? → És Jézus mit mondjon? 

Ha nem lehetek az egyetlen, akkor egyáltalán nem jövök! 

Azon a szinten, ahol én vagyok, nem lehet senki, pláne nem lehet semmi! 

Én töltöm be a szívedben azt a helyet, amit magamnak teremtettem, vagy mást akarsz oda 

betömni? A feleséged, férjed, hivatásod, hobbid, stb. nem illik be arra a helyre (mint a puzzle 

játékban). Jézust semmivel nem lehet pótolni.  

Lehet, hogy egy kicsit újra kell értékelnünk az éltünket? Hol van Jézus? Hol van Ő az életemben? 

Tényleg sokkal fontosabb Ő, mint:  anyagi javaim (pénz, ház, autó, stb.) 

     munkám, ambícióim, hobbim, jövőm, sport, stb.  

     családom 

     sokkal fontosabb-e Ő nekem, mint az életem? 

Van egy tévedhetetlen módszer, ha ezt meg akarod tudni: a napirended! Mivel, mennyi időt töltesz. 

Ami fontos neked, azzal fogsz törődni. Hol van a napirendedben Jézus? (felmutatod a határidőnaplót) 

Ha nem lehetek az egyetlen → akkor egyáltalán nem jövök! 

 



Kövess engem! 
 

Képzeld el, hogy a menyasszony elmegy az esküvőre, végigmegy a ceremónia és kimondja az IGEN-t, 

és közben észre sem veszi, hogy a vőlegény nincs ott!   

Nem veszi észre, mert a szíve tele van tömve minden mással. 

Jézus, a Vőlegény szól. (Tedd a kezed a füledre) – Mit mond? Hallod? →                             

Kövess engem! Nem egy tant, nézeteket vagy embereket. Engem. (Személyes kontaktus!

            

Ha Ő a helyére kerül a szívünkben, akkor minden más is helyreáll. Ha Őt helyesen szeretem, akkor 

tudom helyesen szeretni családomat, hívő testvéreimet és személyválogatás nélkül minden embert.  

Hogyan lehetséges ez? 

Nagyon nehezek a feltételek. Nem akarok elbukni! Szeretni akarlak Jézus, mint elsőt és egyetlent! 

Hogyan? – tanítási fogás a piszkos vízzel 

A pohár – a szívem. Tele van tömve mocsokkal… 

És jön valaki… A kancsóban lévő víz Isten Lelke. → Mosás… 

  Csakis Szent Lélek által! 

Csak a Lélekkel lehet Jézust méltón követni! Nagy erőlködés helyett → nagy ERŐ! 

 

2. Testvérek és én  

Itt jön be egy másik dimenzió → Jézust nem lehet egyedül követni! Ott vannak a testvérek is! 

Pastor Shelley: Uram szolgállak téged, csak embereket ne lássak – még fényképen sem!    

Jézus: Nekem nincs más. Csak ők vannak… 

Az első parancsolat: Mk 12, 29-30 

A második: Szeresd felebarátodat, mint önmagad! 

Nézz rá a testvéredre, aki melletted ül. Fontos ő neked? Mennyire törődsz vele? Érdekel az 

egészsége? Anyagi helyzete? 

 → Íme az új parancsolat: Jn 13, 34 „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” 



Kövess engem! 
 

 

  Hogyan lehetséges ez? 

  Csakis Szent Lélekkel! 

Isten egy testté formált minket! → ha a fogad fáj, az egész tested addig jár, amíg meg nem oldja.           

A tagok együtt mozognak! 

 

3. Közösség és a világ 

Jn 13, 35 → Ha mi szeretni fogjuk egymást, az emberek Jézusra ismernek.  

A nagy parancsolat: Mt 28, 18-22 

Tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kicsit nagy falat! 

 Hogyan lehetséges ez? 

 Csakis Szent Lélek által! 

Nézzünk meg egy utolsó Igét: Lk 11, 9-13 

Kérjetek… aki kér, mind kap! 

Mi a legméltóbb dolog, amit kérhetünk Istentől? Mi az, amit tényleg senki más nem tud megadni? 

Szent Lélek! 

Ezt akarja, hogy kérjük Tőle! És Ő akarja is adni!! 

Kérjük hangosan!!! 

 

 


