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Nehémiás kapui 

 

Bevezetés 

Nehémiás Jeruzsálem városának falait építette újjá! Jeruzsálem városa jelképezhet minket, 

családunkat, keresztény közösségünket, egyházunkat illetve Krisztus egész testét.  

Jel 21, 9-27 

És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt 

hozzám: Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. 10Elvitt engem lélekben egy 

nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől, a 

mennyből szállt alá, 11telve Isten dicsőségével; ragyogása hasonló volt a legértékesebb drágakőhöz, a 

kristályfényű jáspishoz, 12fala nagy volt és magas, tizenkét kapuja volt, előttük tizenkét angyal, és a 

kapukra nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: 13kelet felől három kapu, észak felől három 

kapu, dél felől három kapu, és nyugat felől három kapu. 14A város falának tizenkét alapköve volt, és 

azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 15Aki velem beszélt, annál volt egy arany 

mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát: 16a város négyszögletű volt, és a hossza 

annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost a mérővesszővel: tizenkétezer futam, hossza, 

szélessége és magassága egyenlő. 17Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, emberi mértékkel, 

amely az angyalé is. 18Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. 19A 

város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második zafír, a 

harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, 20az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a 

nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik 

ametiszt. 21A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város 

utcája színarany, mint az átlátszó üveg. 
22Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a 

temploma. 23És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az 

Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: 24a népek az ő világosságában fognak járni, 

és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. 25Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem 

lesz. 26A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat, 27tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, 

sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva 

a Bárány életkönyvébe. 

Éz 60, 18  

Híre sem lesz országodban többé erőszaknak, határaid között pusztulásnak, romlásnak. Isten 

szabadítását mondod falaidnak, és dicséretét (dicsőségét) városkapuidnak.  

 

A falak védelmet jelentenek, amelyre nagy szükségünk van! Nagyon fontosak a falakon lévő kapuk is 

– ha a városnak nincs kapuja és hermetikusan el van zárva a külvilágtól, nem élhet egészséges életet! 

Elszigetelődik, megposhad, szomjan és éhen hal… A város kapui szerves részei a város életének. 

Nélkülük nem tud működni.  
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Kapuk:  

 Olyan helyek, ahol ki és bejárás van 

 Dolgok jönnek be és mennek ki rajtuk – emberek, tárgyak, eszmék 

 Be lehet zárni őket és ki lehet nyitni őket – én döntöm el (vagy Isten), mikor vannak nyitva 

vagy zárva 

 Meg kell építeni őket + működtetés és karbantartás, egyébként rés van a falon 

 a gyülekezés helyei  

 az ügyekben való döntések (ítélkezés) helye, ahol összegyűlnek a város vénei  

 dolgok kihirdetésének helye 

Vonatkozhatnak: 

 Személyes életünkre 

 Családunkra 

 Keresztény közösségünkre, egyházunkra 

 A város egyházára 

 Krisztus egész testére 

Jel 3, 20 

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek 

ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. 

Nehémiás kapui: 

 Juh-kapu – Jézus elsődlegességének, uralmának metafórája   3. oldal 

Neh 3, 1 

Eljásíb főpap és rokonai, a papok kezdték építeni a Juh-kaput. 

 Hal-kapu – az evangélizáció metafórája      11. oldal 

Neh 3, 3 

A Hal-kaput Szenáá fiai építették, ők gerendázták be, és ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait 

és reteszeit. 

 Régi-kapu (Ó-kapu) – a múltunk metafórája     17. oldal 

Neh 3, 6 

A Régi-kaput Jójádá, Pászéah fia és Mesullám, Beszódjá fia építették. Ők gerendázták be, és 

ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit  

 Völgy-kapu – próbák, nehézségek, szomorúságok metafórája   18. oldal 

Neh 3, 13 

Hánún és Zánóah lakói építették a Völgy-kaput. Ők építették fel azt, és ők szerelték föl 

ajtószárnyait, zárait és reteszeit. 

 Forrás-kapu – a Szent Lélek szerepének és működésének metafórája  23. oldal 

Neh 3, 15 

Sallún, Kol-Hóze fia, a micpái kerület vezetője építette a Forrás-kaput. Ő építette föl azt, ő 

tetőzte be, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. 

 Vízi-kapu – Isten Igéjének metafórája (logosz – rhéma)     30. oldal 

Neh 8, 1 

Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren 
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 Szemét-kapu – a bűnökkel ill. hústesttel, világgal gonosszal való bánás metafórája   41. oldal 

Neh 2, 13 

Malkijjá, Rékáb fia, a bét-hakkeremi kerület vezetője építette a Szemét-kaput. Ő építette föl 

azt, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. 

 Börtön-kapu – a fogság metafórája       72. oldal 

Neh 12, 39 

Azután az Efraim-kapu, az Ó-kapu, a Hal-kapu, a Hananél-torony és a Méá-torony mellett 

egészen a Juh-kapuig mentek, és megálltak a Börtön-kapunál. 

 Lovak kapuja – a győzelem (a győztes) metafórája    79. oldal 

Neh 3, 28 

A Lovak kapuján túl a papok építették a falat, mindenki a saját házával szemben. 

 Mifkád-kapu – elhívásunk határainak metafórája (életünk és szolgálatunk mozgástere) 92. o. 

Neh 3, 31 

Utána Malkijjá, az ötvösök egyike építette a falat a templomszolgák és a kereskedők házáig, 

a Mifkád-kapuval szemben a sarok fölötti helyiségig 

 Efraim-kapu – az elsőszülött fiúság (identitás) metafórája   108. oldal 

Neh 8, 16 

Kiment azért az egész nép, ágakat hoztak, és lombsátrakat készítettek maguknak, mindenki a 

háza tetején vagy az udvarán, az Isten háza udvarán és a Vízi-kapu meg az Efraim-kapu előtti 

téren. 

 Keleti kapu (Arany kapu) – a dicsőség metafórája (Isten megnyilvánuló jelenléte) 114. oldal 

Neh 3, 29 

Utánuk Cádók, Immér fia építette a falat a saját házával szemben. Utána Semajá, Sekanjá fia, 

a keleti kapu őre építette a falat. 

 

 

Jeruzsálem Óvárosának mai napig fennmaradó kapui:   

      

Arany kapu (Keleti kapu)   Új kapu   Szemét kapu 

Oroszlán kapu     Jaffa kapu  Damaszkusz kapu 

Virágok kapuja vagy Heródes kapuja  Sion kapu  Tímárok kapuja 
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1. Juh-kapu – Jézus elsődlegességének, uralmának metafórája 

 

Ez volt az első kapu, amit Nehémiás épített. A Juh-kapu Jézus jelképe – Ő az Isten Báránya, aki 

elveszi a világ bűnét. 

Jn 10, 1-10 

Bizony, bizony, mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol 

be, az tolvaj és rabló; 2de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. 3Neki ajtót nyit az őr, és a 

juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. 4Amikor a maga 

juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. 5Idegent pedig nem 

követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. 
6Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. 7Jézus 

tehát így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: én vagyok a juhok ajtaja. 8Aki énelőttem 

jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. 9Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam 

át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. 10A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, 

öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.  

Az egyik legfontosabb dolog, hogy Jézus elsődlegességét felépítsük, mind személyes, mind 

családi, mind gyülekezeti, mind egész egyházi szinten. (Nyilván ez nem csorbítani fogja az 

Atyának és a Szent Léleknek szerepét az életünkben, hanem megerősíteni!).  

Kol 1, 12-20  

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a 

világosságban részesüljetek. 13Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át 

minket szeretett Fiának országába,14akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. 15Ő a 

láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. 16Mert benne teremtetett minden 

a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár 

fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. 17Ő előbb volt 

mindennél, és minden őbenne áll fenn. 18Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az 

elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. 19Mert tetszett az egész 

Teljességnek, hogy benne lakjék, 20és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön 

és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. (+Fil 2, 5-11) 

Jézussal való kapcsolatunk elsődlegessége! Mi a te Jézus Krisztussal való kapcsolatod 

valóságtartalma? Mekkora a szenvedélyem mértéke Krisztus iránt? 

Kicsoda Jézus? Kicsoda Jézus számodra? Vannak nem keresztény csoportok, akik elvesznek Jézus 

Istenségéből – ezekkel szemben nem lehetünk toleránsok! Szeretetünk ismerettel és igazi 

megértéssel gazdagodjon! 

Mit jelent tehát az üdvösség? Mi az evangélium? 

Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz! – Sem több, sem kevesebb!  

Mindenkinek a közösségben alkalmassá kell válni arra, hogy embereket vezessen Jézushoz! Nem 

hívhatjuk fel ehhez a barátainkat, vezetőinket! Mi ismerjük meg mélységeiben az evangéliumot 

és tanuljuk meg használni a gyakorlatban!   
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Meg kell tanulnunk megkülönböztetni azokat, akiknek van üdvössége, azoktól, akiknek nincs – 

családunkban, közösségünkben, gyülekezetünkben, munkahelyünkön, rokonságunkban. Ahhoz, 

hogy ezt felismerd, nem kell „különleges” kegyelem – az egyszerű éleslátás, amid van, elég lesz! 

 Az üdvösség teszt pedig ez: 

 

1. Konfliktus a lelkedben, amikor vétkezel 

2. Agapé szeretet 

3. Győzelem a (hús)test, a világ és a sátán felett 

4. A hit bizonyítékai 

5. Isten akaratának cselekvése 

 

 

1. Konfliktus a lelkedben, amikor vétkezel 

 

Amikor vétkezel, konfliktusba kerül a belső óember (régi ember), az újjászületett új emberrel. 

A régi, bűnös természet nem tűnik el, amikor valaki újjászületik! 

Gal 5, 17 
17Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak 

egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. 

Róm 7, 23 
23de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul 

ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.  

Gal 4, 6 
6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, 

Atya!” 

Róm 8, 16 
16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei 

vagyunk. 

 

 

2. Agapé szeretet 

 

 Isten gyermekei iránti szeretet (testvérszeretet) 

1Jn 3, 14 
14Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki 

nem szereti a testvérét, az a halálban van. 

1Jn 4, 7-8 
7Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől 

született, és ismeri Istent; 8aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert 

Isten szeretet. 

1Jn 4, 12-13; 16 
12Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő 

szeretete lett teljessé bennünk. 13Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő 

mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. 
16és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten 

szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. 
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1Jn 4, 20-21 
20Ha 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. 21Azt a 

parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. 

A testvérszeretet bizonyítéka annak, hogy Istent szeretjük! 

 

 Isten dolgai iránti szeretet 

Kol 3, 1-3 
1Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol 

a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. 2Az odafennvalókkal törődjetek, ne a 

földiekkel. 3Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az 

Istenben.  

Jn 17, 26 
26És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a 

szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.” 

Az agapé szeretetet Isten ülteti belénk. 

  

 Isten igéje iránti szeretet 

1Pét 2, 2 

 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon 

növekedjetek az üdvösségre 

 

 Isten iránti szeretet 

Róm 5, 5 
5a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a 

nekünk adatott Szentlélek által. 

 

 

3. Győzelem a (hús)test, a világ és a sátán felett 

 

A győzelem eleme az életünkben. Kelj fel Jancsi effektus! A visszatérés, az újra felállás eleme! 

Dávid kenete és Saul kenete – olajos szaru vagy olajos edény! 

Nem adhatod fel! Ha feladod – gyanús vagy! 

 

 Győzlem a sátán felett 

1Jn 2, 13-14 
13Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, 

mert legyőztétek a gonoszt. 14Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. 

Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, 

mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. 

1Jn 4, 4  
4Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki 

bennetek van, mint az, aki a világban van. 

Lk 10, 19 
19Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség 

minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. 
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 Győzlem a világ felett 

1Jn 5, 4-5 
4Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely 

legyőzte a világot, a mi hitünk. 5Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy 

Jézus az Isten Fia? 

1Jn 2, 15-17 
15Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, 

abban nincs meg az Atya szeretete. 16Mert mindaz, ami a világban van, a test 

kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a 

világtól van.17A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát 

cselekszi, megmarad örökké. 

Jak 4, 4 
4Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság 

ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé 

válik az Istennek. 

 Győzelem a (hús)test felett 

Gal 5, 24 
24Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival 

együtt. 

1Jn 3, 9 
9Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem 

vétkezhet, mert az Istentől született. 

1Jn 5, 18 
8Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz 

magára, és a gonosz meg sem érinti.  

Róm 6, 14 
14Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem 

uralma alatt éltek. 

 

Az újjászületés megszabadít minket a szokássá vált bűnből.  

Ez a háromszoros győzelem válik bennünk olyan igaz életté, ami krisztus természetét 

ábrázolja ki az emberek számára általunk.  

 

4. A hit bizonyítékai 

1Jn 5, 1 
1Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, 

aki attól született. 

 Jézus befogadása a szívedbe 

Jn 1, 12 
12Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 

legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében 

 Megtérés (bűnbánat + jóvátétel – majd a bűn elhagyása!) 

ApCsel 17, 30 
30A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, 

hogy mindenki mindenütt térjen meg. 

Mk 1, 15 
30A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, 

hogy mindenki mindenütt térjen meg. 
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 Megvallás (Jézus megvallása, hirdetése) 

Róm 10, 9 
9Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta 

őt a halálból, akkor üdvözülsz.  

1Jn 4, 15 
15Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben 

 

Zákeus: Befogadta Jézust a házába – Úrnak hívta Jézust – Megtért (jóvátétellel vagy 

kárpótlással!) 

Lk 19, 1-10 

Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 2Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, 

aki fővámszedő volt. 3Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, 

nem láthatta a sokaságtól. 4Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy 

lássa őt, mert arra kellett elmennie. 5Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt 

hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. 6Ekkor sietve 

lejött, és örömmel befogadta. 7Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: 

Bűnös embernél szállt meg. 8Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, 

íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül 

vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. 9Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége 

ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10Mert az Emberfia azért jött, hogy 

megkeresse és megtartsa az elveszettet. 

 

 

5. Isten akaratának cselekvése 

1Jn 3, 24 
24Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és ezt, hogy ő 

bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkéből adott nekünk. 

1Jn 2, 3-5 
3És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. 4Aki azt mondja: 

ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, 5aki 

pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, 

hogy őbenne vagyunk. 6Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, 

ahogyan ő élt. 

Zsolt 42, 7 
8Örvény örvénynek kiált zuhatagjaid hangjában, minden habod és hullámod átcsapott 

fölöttem. 

Az Úr asztalánál is a hiteles (valódi) találkozik a hitelessel (valódival)! 

2Kor 4, 16-17 
16Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk 

mégis megújul napról napra. 17Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket 

meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk 
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Az üdvösség szempontjából egy másik fontos tétel az evangéliumban a FELTÁMADÁS! Aki ebben nem 

tud hinni, annak nincs üdvössége!  

1Kor 15, 1-8 

Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is 

fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én 

hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. 3Mert én elsősorban azt adtam át nektek, 

amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, 4eltemették, és 

feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, 5és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 6Azután 

megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan 

azonban elhunytak. 7Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 8Legutoljára pedig, 

mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. 

1Kor 15, 12-20 

Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek 

némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? 13Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor 

Krisztus sem támadt fel.14Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de 

hiábavaló a ti hitetek is. 15Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról 

tanúskodtunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem 

támadnak fel a halottak. 16Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. 17Ha pedig 

Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. 18Sőt akkor azok is 

elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. 19Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden 

embernél nyomorultabbak vagyunk. 
20Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. 

Róm 1, 1-4 

Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse 

evangéliumát,2amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, 3az ő Fiáról, aki test szerint 

Dávid utódaitól származott, 4a szentség Lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten 

hatalmas Fiának bizonyult. Jézus Krisztus a mi Urunk 

 

Jézus Krisztus testben feltámadt a halálból! 

 

Sokan vitatják ezt – Jehova tanúi például lelki-szellemi feltámadásról beszélnek a New Age több 

ágazatával együtt! Nekünk (és minden hívőnek) ott kell, hogy legyen a muníció a kezünkben az ő 

érveikkel szemben!  

Három tény, amiben hívő és nem hívő tudósok kölcsönösen egyetértenek: 

1. Jézus Krisztust keresztre feszítették 
2. Volt és van egy üres sír – Jézus Krisztus teste a mai napig nincs meg 
3. A tanítványok pünkösdkor elkezdték hirdetni a feltámadást, a keresztények ma is ezt 

hirdetik  
 

Kezdjünk el logikusan gondolkodni a tények alapján, és próbáljuk meg rekonstruálni mi történhetett. 

Sokan megpróbálták bebizonyítani, hogy a feltámadás nem történt meg. Vizsgáljuk meg érveléseiket 

e három tény alapján:     
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1. Ájulás elmélet 
 
Jézus nem halt meg a kereszten, csak elájult. A tanítványok elhelyezték a sírban, ahol ő 

magához tért. (Nem feltámadás, hanem újraélesztés!) Kiszabadította magát és megjelent a 

tanítványoknak, mint feltámadt, győztes üdvözítő. Ezután eltávozott és valahol meghalt. 

(Milliók hisznek ebben – pl. muzulmánok) 

Kérdések: Jézus hat órát töltött a kereszten függve. A szögek átszúrták csuklóit és a lábfejét, 

véglegesen használhatatlanná téve azokat. A sír elé kb. egy tonnányi súlyú követ gördítettek. A 

sírt római katonai őrség őrizte. Tegyük fel, hogy elájult, majd magához tért a sírban. Hogyan 

gördítette el a tonnás követ egy olyan ember, aki néhány órával azelőtt még kereszten függött? 

Hogyan játszotta ki az őrséget? Hogyan csaphatta be a tanítványokat feltámadt, győztes Úrnak 

álcázva magát néhány órával a kereszt után? Stb… 

Úgy gondolom ahhoz, hogy ezt a teóriát valaki elhiggye nagyobb „hitre” van szükség, mint ahhoz, 
hogy elhiggyük valóban feltámadt! 

 

2. Az asszonyok rossz sírhoz mentek 
 
Vagyis az asszonyok eltévesztették a sírt vasárnap reggel. Azt hitték, abba fektették Jézust, 

amihez kimentek, de üresen találták. Elmondták a tanítványoknak a dolgot, - innen van a 

feltámadás tana.  

Sok kérdés: Akkor a római őrség is rossz sírhoz ment? Miért nem találták meg a rómaiak vagy a 

zsidók a jó sírt később sem, hogy előhozták volna a holttestet és véget vetettek volna az új szekta 

terjedésének? Mi van Jézus megjelenéseivel? Stb… 

 

3. Jézus feltámadása lelki-szellemi természetű volt és nem testi! 

 

A Jehova tanúi mind ebben hisznek, de a New Age egyes irányzatai is. 

Tamás esete: 

Jn 20, 24-29 

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent 

Jézus. 25A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha 

nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem 

teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 
26Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva 

voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! 27Azután így szólt 

Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az 

oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! 28Tamás pedig így felelt: Én Uram és én 

Istenem! 29Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és 

hisznek. 
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4. Azok, akik látták Jézust feltámadva, csak hallucináltak 

Az emberek különböző hallucinációkat képesek produkálni bizonyos körülmények között, de az 

orvostudomány megegyezik abban, hogy két ember egyszerre ugyanazt sohasem hallucinálja… 

Márpedig Jézust a tanítványok csapata egyszerre látta, sőt a Bibliában az áll, hogy több mint 500 

testvér látta őt egyszerre.  

 

5. Valaki ellopta a testet 
 

De ki? A római őrség? Vagy a zsidó vezetőség? Ha ők lopták volna el, akkor a feltámadás 

meghirdetésekor előhozták volna a holttestet és megmutatták volna az új szekta „áldozatainak”: 

Íme, a ti feltámadott Uratok! 

Vagy a tanítványok? Ez már logikusabban hangzik. A tanítványok tehát az éjszaka leple alatt a 

sírhoz lopóztak, kijátszva a római őrséget elgördítették a követ, kiemelték a holttestet és elvitték. 

Valahol eltemették, majd pünkösdkor elkezdték hirdetni a feltámadást. Az egész egy átverés!  

Kérdések: Hogyan lett a tanítványok megfélemlített kis csapatából néhány óra alatt halált 

megvetően bátor hős? Mesterüket megfeszítették, nyilván az őt követőkre is ez a sors vár. Hogy 

mertek néhány hét múlva azzal a nonszensszel kiállni az emberek elé, hogy Jézus feltámadt?    

Mit nyertek a tanítványok azzal, hogy új vallást alapítottak? Hatalmat? Presztízst? Gazdagságot? 

Tisztséget? Valamiért csak kitalálták ezt a feltámadás balhét! De…egy kivétellel mindnyájukat 

kivégezték a tanításaik miatt. Ezt nyerték a hazugságukkal. Mert, ha a holttestet ők lopták el, és 

ők találták ki a feltámadást, akkor mindnyájuk egy hazugságért halt meg. Nem újdonság egy 

ügyért meghalni. Sokan haltak meg hazug ügyekért is, de csak, mert tévedtek. Például sok 

kommunista halt meg a kommunizmus ügyéért, de mindnyájan hitték, hogy igaz ügyért halnak 

meg. A tanítványok viszont tudták, hogy hazugság és félrevezetés, amit tesznek. De ki halna meg 

egy hazugságért? 

Ha valamiben képzettnek kell lennünk, mint keresztények – az Jézus Krisztus feltámadása! 

Ez a mi hitünk szegletköve – alapja – alaptétele. Újra és újra térjünk vissza rá!! 

Húsvét!!!! 

 

2. Hal-kapu – az evangélizáció metafórája 

 

A Hal-kapu az evangélizációt szimbolizálja. Az evangélizáció védelmet nyújt a közösségnek! 

Hogyan? Átíveli az egyházat a nemzedékeken.  

Jézus minket választott, hogy gyümölcsöt teremjünk és gyümölcsünk megmaradjon: 

Jn 15, 16 

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy 

elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az 

Atyától az én nevemben, megadja nektek. 
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Jézus minket küldött el, hogy hirdessük az evangéliumot és tegyünk tanítvánnyá minden népet: 

Mk 16, 15-16 

Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot 

minden teremtménynek! 16Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.  

Mt 28, 18-20 

Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és 

földön.19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, 

a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 

parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 

Jézus erővel ruházott fel minket, a munka elvégzésére: 

ApCsel 1, 4-8 

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok 

meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, 5hogy János vízzel keresztelt, ti pedig 

nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. 6Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, 

nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát? 7Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy 

olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. 8Ellenben 

erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában 

és Samáriában, sőt a föld végső határáig. 

Szent Lélek keresztség – régen csak a nyelveken szólást, karizmákat, erő megnyilvánulásokat 

láttunk benne, de Isten Lelkének ereje a tanúbizonyságtételre adatott! Ezt elfelejtettük!  

Számomra a legnagyobb bizonyság, hogy te tele vagy Szent Lélekkel az, hogy evangélizálsz! Nem 

csak az, hogy szólsz nyelveken!  

Ha Jézust követjük, ha engedünk Isten Lelkének, biztos, hogy tanúbizonyságot fogunk tenni. Sőt, 

ha ezt nem tesszük – nem követjük Őt! Hány keresztény nem követi Jézust! 

Ez a kapu nem épült meg! Azért jövünk a közösségbe, hogy megérezzünk valamit Istenből! Hogy 

libabőrözzön a hátunk! Hogy „Lélekben nyugodjunk”! – Ez a megtévesztés legfejlettebb formája! 

Többször azt is láttam közösségekben, hogy ellökik az embereket! Elgáncsolják őket, hogy úgy 

tűnjön, valami szellemi tapasztalást élnek át! És elhittük azt, hogy ha elesnek az emberek, az 

Isten jelenlétének a bizonyítéka! Nem feltétlenül! Ezt lehet színlelni is! 

Vagy azért jövünk el, mert jó a társaság. Vagy mert ez hozzá tartozik a keresztény élethez.  

De, 

A legvilágosabb jele/bizonyítéka annak, hogy telve vagy Isten Lelkével,  

az, hogy tanúbizonyságot teszel,  

az, hogy evangélizálsz! 

Vezetők, pásztorok stb. is! Ebből nem lehet kinőni! Jó reggelt!  
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Azt mondják nekem – az emberek nem térnek meg mostanában! De miért? – kérdezem. Azért, 

mert nem teszünk tanúságot! Ha száz embernek tanúságot tennénk – tíz biztos megtérne… Az 

evangélium azért nem működik, mert nem használjuk! Pedig mindnyájan el vagyunk hívva arra, 

hogy tanúk legyünk! 

Ez az egyik legkeményebb dolog mindazáltal! Még számomra is. Az Úr indít, hogy tegyek 

tanúbizonyságot a mellettem ülő embernek – nagyon nehéz megtenni! Példák! 

Mintha elvesztettük volna ezt a dimenziót! Nem vagyunk tanúk többé – pedig elsősorban erre 

vagyunk elhívva! Valószínűleg ezért vesztettük el az Úr örömét és olyan sok a depressziós 

keresztény! 

Az közösségnek/gyülekezetnek/egyháznak nem elsődleges feladata az evangélizáció – hanem 

az egyetlen! 

Az én dolgom az, hogy megosszam az igazságot – Isten dolga, hogy megtérítse és újjászülje az 

embereket!  

De tudnom kell mit és hogyan osszak meg! 

 Tanúbizonyságtétel 

Rövid. Krisztus-központú. Hiteles.  

Néhány percben elmondható. Nem kell színezni! Az én életem tanúbizonysága a legjobb – akkor 

is, ha nem volta sorozatgyilkos, drogos, stb. Hiteles legyen. Mi volt előtte. Jézussal való találkozás 

részletes leírása. Mi változott utána.  

 Evangélium 

Hat pont. Legyünk érzékenyek a Szent Lélek vezetésére, hogy honnan induljunk, és mit emeljünk 

ki. Minden ember más, és másra van szüksége. Gyakran a beszélgetésből kiderül, hogy merre 

menjünk. Fontos őket is meghallgatni, hogy megnyerjük a jogot arra, hogy szóljunk. A 

legtöbbször az emberek folyamatosan el akarnak térni a tárgytól, ezért ügyeseknek kell lennünk, 

hogy visszavezessük a beszélgetést Jézushoz.  

 Ima 

Fontos egy ponton imádkozni az emberekért, hogy megtapasztalja Isten érintését – 

meggyógyuljon, megszabaduljon illetve áldást nyerjen 

 

A vezetők (apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók) dolga, hogy felkészítsék a 

szenteket a szolgálat munkájára! 

Ef 4, 11-13 

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy 

pásztorokul és tanítókul, 12hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének 

építésére, 13míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a 

felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra 
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Régen úgy gondolkodtak, hogy csak a vezetők evangélizálhatnak (apostolkodhatnak). Ebben az új 

időszakban viszont látjuk (újra felfedezzük), hogy mindannyiunk feladata ez! Azért nincsenek 

(vagy ritkák) a jelek és csodák, mert nem evangélizálunk! A jelek és csodák a 

tanúbizonyságtételeket követik! Mivel pedig nincs evangélizálás, nem növekszenek a 

közösségeink! Csak olyan új emberek jönnek hozzánk, akik egy másik közösségből jönnek át! 

Nincs változás! Hétről hétre keresik a pásztorok, mivel csiklandoztassák meg az emberek füleit!  

Nem jó.  

Itt az ideje a változásnak! 

Az üzenet működik! A tanúbizonyságtétel működik! De fontos Istennel együtt munkálkodnunk. 

Lehet, hogy már évek óta ugyanazon a helyen dobod be a horgot – és nem akad rá semmi! Lehet, 

hogy el kéne menni egy kicsit odébb!! 

Jn 21, 1-6 

Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg:2együtt voltak 

Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a 

tanítványok közül még kettő. 3Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt 

mondták: Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit 

sem fogtak. 4Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, 

hogy Jézus az. 5Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: 

Nincs. 6Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették 

tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.  

Lehet, hogy rossz helyen, rossz emberekkel dolgozol. Csak bárányokat tudsz építeni! Disznókat, 

kígyókat, skorpiókat, denevéreket, pókokat, kutyákat, macskákat, nyulakat nem tudsz felépíteni – 

őket evangelizálni kell! Éleslátás szükséges ahhoz, hogy felismerd a bárányokat! 

Hogyan ismered fel azokat, akik nem bárányok a közösségben? A legegyszerűbb módja ennek: 

Azok, akik nem tesznek tanúbizonyságot és nem evangélizálnak – nagy valószínűséggel nem 

bárányok!  

Merítsük be az embereket a tanúbizonyság tevés Szellemébe! Buzdítsuk egymást! Hány 

embernek tettél tanúságot az elmúlt héten? Kivel beszélgettél Jézusról? 

A tanúbizonyságtétel jelentősségéről egy fontos ige: 

2Kir 20, 1-21 

Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és 

ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz 

életben! 2Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az ÚRhoz: 3Ó, URam, ne feledkezz meg 

arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz! És 

Ezékiás keservesen sírt. 4Ézsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá 

az ÚR igéje: 5Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az ÚR, 

ősatyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. 

Meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az ÚR házába.6Megtoldom napjaidat még 

tizenöt évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged meg ezt a várost, pajzsa 

leszek ennek a városnak önmagamért és az én szolgámért, Dávidért. 7Majd ezt mondta Ézsaiás: 

Hozzatok egy csomó préselt fügét! Odavitték és a kelevényre tették; a király pedig életben 

maradt. 
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8Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az ÚR, és három nap 

múlva fölmehetek az ÚR házába? 9Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az ÚRtól arra, hogy az ÚR teljesíti 

azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz 

fokkal? 10Ezékiás ezt mondta: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem 

menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal! 11Ekkor Ézsaiás próféta az ÚRhoz kiáltott, ő pedig 

visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. 
12Abban az időben Meródak-Baladán, Baladánnak, Babilónia királyának a fia levelet és ajándékot 

küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt. 13Ezékiás meghallgatta őket, azután 

megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajakat, 

a fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész 

birodalmában, amit meg ne mutatott volna nekik Ezékiás. 14Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás 

királyhoz, és megkérdezte tőle: Mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás 

így felelt: Messze földről, Babilóniából jöttek. 15Ézsaiás így szólt: Mit láttak a palotádban? Ezékiás 

így felelt: Mindent láttak, ami csak a palotámban van; semmi sincs kincstáramban, amit meg ne 

mutattam volna nekik. 16Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz: Halld meg az ÚR igéjét: 17Eljön majd 

az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek 

mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az ÚR! 18Utódaid közül is, akik tőled származnak, 

akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek Babilónia királyának a 

palotájában. 19Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak: Jó az ÚR igéje, amelyet hirdettél. Mert ezt 

gondolta: Akkor az én időmben béke és biztonság lesz. 20Ezékiás egyéb dolgai, összes hőstette, és 

hogy miként készíttetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a vizet a városba, meg van írva a 

Júda királyainak történetéről szóló könyvben. 21Azután Ezékiás pihenni tért őseihez; utána a fia, 

Manassé lett a király. 

Meródak-Baladán napimádó volt. Azért küldött követeket Ezékiáshoz, mert úgy gondolta a nap 

gyógyította meg őt – annál is inkább, mert a nap megállt és visszafelé ment!  

Miután Ezékiás meghallgatta a követeket és mindent megmutatott a követeknek, Ézaiást elküldi 

Isten, hogy elmondja neki azt a nehéz Igét. Miért?  

Ezékiásnak tanúbizonyságot kellett volna tennie, hogy Ki gyógyította meg őt – de ezt 

elmulasztotta! Elfelejtette és elhagyta az alapokat! Pedig nem akárkiről beszélünk – hanem az 

egyik legnagyobb reform-királyról Izraelben.  

Amikor Ezékiás elhagyta az alapokat, ítélet jött Istentől, mert nem ápolta a Hal-kaput! Az ítélet 

pedig az, hogy nem tudta megítélni a próféciát. Azt mondta, hogy az Úr Igéje jó, pedig Ézaiás azt 

hirdette, hogy minden munkája a következő generációban tönkre megy.  

Ez mindnyájunk számára nagy kihívás – ne felejtsük el az alap dolgokat! Ne felejtkezzünk meg a 

tanúbizonyságtételről és az evangélizálásról! 
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Most pedig mutatok egy mindennél különb utat az evangélizációban: 

Az evangélizáció nagypályája a tanítványozás – ebben mutatkozik meg az evangélizáció legfőbb 

eleme: a kapcsolat! 

Mk 3, 14-15 

Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és 

azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, 15és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az 

ördögöket. 

Elhívás: 

1. Vele legyünk 

2. Elmenjünk prédikálni és ördögöket űzni (szolgálni) – ez már származtatott cél 

Jézus élete végén is ezt mondja a nagy küldetésben.  

Mt 28, 18-20 

Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és 

földön.19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, 

a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 

parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 

Minden hatalom Jézusé – exuszia: ezt a hatalmat tapasztaljuk meg. Ennél a hatalomnál fogva 

parancsolhat Ő nekünk.  

       Két feladat: 

       MEGISMERNI ŐT     MEGISMERTETNI ŐT  

          Jöjjetek Énhozzám!    Menjetek el! 

        Tanítvánnyá válni    Tanítvánnyá tenni    

       Jézus kiküldése az egyetlen olyan kapcsolat, amiben a kiküldővel való kapcsolat megerősödik.  

       Hitünket többnyire kapcsolatokhoz kötjük, mert a hit elsősorban kapcsolati valóság!  

       Emlékszel arra, aki Jézushoz vezetett? Aki által megkaptad a Szent Lélek keresztséget? 

        Mt 5, 48 

        Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.  

        1Kor 14, 20 

Testvéreim, ne a gondolkodásban legyetek gyermekek, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, 

a gondolkodásban ellenben érettek legyetek. 

        Mt 19, 21 

Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a 

szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! 
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        Fil 3, 15 

Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt 

is kinyilatkoztatja majd Isten nektek 

       Teleiosz – tökéletes: nem hibátlan, hanem érett. Mire használták ezt a szót az ókorban?  

       Gyümölcsfára, amikor érettek a gyümölcsei. Arra a dologra, amire való, már megérett.  

       Ivarérettség – férfiak, nők.  

       Illetve, amikor a várandósság eléri a végét és kész a szülésre (betelt ideje). 

       Kiképzett katona – harcra kész, combat ready.  

Egyikünk sem hibátlan, de érettek lehetünk arra, hogy tanítványozzunk! Egy lelkületről szól ez 

a dolog. Mi az a lelkület, aminek engednünk kell? Alázat! Istenfélelem!  

Mit kell tenni a gyakorlatban? 

Másokat tanítvánnyá tenni egyszerű dolog, de nem könnyű! Olyan, mint szülőnek lenni! 

Mellé állsz egy náladnál fiatalabb hívőhöz és felneveled a hitben. Mentorálás.  

A nehézség nem abban áll, hogy nincs tudásod arról, hogy mit csinálj vele – hanem abban, 

hogy van-e elég szeretet benned, hogy mindenkor ott állj mellette.   

Odüsszeusz történet – elmennek a háborúba és Odüsszeusz megkéri Mentort, legjobb 

testőrét, hogy maradjon otthon Telemahusszal az Ő fiával, hogy nevelje fel őt. Ez a 

legfontosabb feladat. 20 év háborúskodás után tér haza és fia Mentor segítségével férfivá 

érett.  

Amikor egy tanítványozó csoportot akarsz indítani, az emberek nemet is fognak mondani 

neked! Jézus is több nem-et kapott az emberektől a tanítványsággal kapcsolatban.  

Akadályok: 

 Birtokolt javak 

 Munkahelyi kötelességek, vállalkozás 

 Nagy a család 

Ez a három kategória okozza azt, hogy nem tanítványoznak az emberek.  

A szószékért versenyeznek a testvérek, de a tanítványozásért nem! Valószínűleg, mert egy 

prédikációra sokkal könnyebb felkészülni, mint felnevelni valakit a Krisztusban.  

Egyébként a tanítványképzés elsősorban a családon belül történik.  
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3. Régi-kapu (Ó-kapu) – a múltunk metafórája 

 

Az Ó-kapu választja el Jeruzsálem óvárosát az újtól. Az Ó-kapu a múltadat jelenti.  

Ha nem vagy képes kezelni a múltadat – a múltad fog kezelni téged!  

Saul és az amálékiták (akiket nem írtott ki) – végül egy amálékita ölte meg Sault.  

Illés hamar elfelejtette a Kármel-hegy csodáját – Én is olyan vagyok, mint atyáim… 

Ezékiás sikeresen kezelte a múltat – Nehustánt több száz év után kirakta a templomtól.  

Legtöbbször az okozza vesztünket, hogy nem törődünk az Ó-kapuval! 

A probléma a múltra összpontosító mentalitásban van! Azért nem tudunk átlépni Isten új 

dolgaiba, mert csak a múltra koncentrálunk – állandóan a múltban történt dolgok után kutatunk, 

és újra át akarjuk élni azt, amit a múltban csinált az Úr. De az a baj, hogy Isten már tovább haladt! 

Nem tudunk autót vezetni úgy, hogy állandóan a visszapillantó tükörbe nézünk.  

2Kor 5, 17 

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 

Nem a múltra, sem nem a jövőre koncentrálok elsősorban – hanem Istenre! Vele vagyok együtt 

és engedem, hogy Jézus képére és hasonlatosságára formáljon át engem. Nem a múlt vagy a jövő 

terméke vagyok – Isten formál engem. Vele vagyok – aktuálisan! Ott vagyok, ahol Ő van – azt 

teszem, amit Tőle látok, azt mondom, amit Tőle hallok! 

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem érdekel a múlt és a jövő – de azt jelenti, hogy csak 

annyiban érdekel, amennyiben nekem Isten követésében segítségemre van!  

Emlékezés – Reménység! 

Ezért az Ó-kaput fel kell építeni és meg kell tanulni okosan kezelni – tudni kell, mikor zárjuk be és 

mikor nyissunk ki!  

Figyeljük meg viselkedésünket – gyanakvás, kritizálás, hiba keresés, panaszkodás, paráznaság, 

szenvedélyek stb.: honnan jönnek ezek a dolgok? A múltunkból? Akkor zárjuk be a Régi-kaput! 

Nézzük meg a tanokat is, amikben hiszünk – mennyi jön azokból személyes kijelentés alapján és 

mennyi csak betanult dolog! Mit tanított neked a Krisztus? Mi az, ami csak bizonyos régen 

betanult tanok a hitemben? Sokszor befogadtunk tanokat, amelyek nem is Istentől vannak, csak a 

múltunkban valaki megtanította nekünk és beépültek személyes hitünk rendszerébe.  

Mennyi azokból a tanokból, amiket követsz, egy régi hitrendszerhez való alkalmazkodás 

eredménye és mennyi a Krisztushoz való alkalmazkodás eredménye? Ezt mindenkinek 

magának kell megvizsgálni! 

Miért teszem, amit teszek? Azért, mert a felmenőim is ezt tették? Mert mindenki ezt teszi 

körülöttem? Vagy, mert ezt látom, hogy az én Mennyei Atyám teszi? Azzal, amit teszek, 

Krisztushoz hasonulok?  

Nagyon nehéz ezeket a mentalitásokat konfrontálni és megváltoztatni. Sokszor a „múlt” emberei 

a régi mentalitásban halnak meg – nyitva hagyták az Ó-kaput, egész életükben.  
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Üljünk le, vegyünk egy papírt és ceruzát és kérjük meg az Urat: mutasd meg hol tértünk el 

Tőled?  

Kérjük meg Őt, hogy hozzon valakit az életünkbe, aki tud szólni hozzánk és fel tud ébreszteni 

minket! 

 

4. Völgy-kapu – próbák, nehézségek, szomorúságok, fájdalmak metafórája 

 

A Völgy-kapu a próbák szimbóluma. A reménytelenség szimbóluma. A völgy a győzelemre való 

felkészítés helye, az uralkodás megtanulásának helye, a kiképzés helye. Itt találkozhatsz egy 

nagyon mély módón a völgy liliomával – aki Jézus! 

Amikor bemész a völgybe – tudnod kell, hogyan fogsz kijönni onnan. De a völgyben formálódik ki 

benned a győztes ember (a jellem)! A völgykapu kulcsát nem szabad elveszteni!! 

Jel 2, 8-11 

A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és 

életre kelt:9Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok 

káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán 

zsinagógája. 10Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek 

némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és 

neked adom az élet koronáját. 11Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a 

gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.  

Nyomorúság és szegénység volt ebben a közösségben. Jézus azt mondta nekik – tudok 

szegénységedről. Majd azt mondja nekik – még több szenvedés vár rátok. Néhányatokat meg 

fogják ölni. Nem foglak kivenni titeket a szegénységből vagy a börtönből, vagy a halálból. De légy 

hű mindhalálig! Ennyit mondhatok nektek – ez az én vigasztalásom felétek!  

Vajon mondhatja-e Jézus ezt a 21. század egyházának? Itt mindenki gazdag és egészséges akar 

lenni… 

Ennek az egyháznak a vezetője Polikárp (Polükárposz) volt.  

Polikárp hallgatója és tanítványa volt János evangélistának és tanítómestere Iréneusznak. 145–
155-ben részt vett az úgynevezett húsvét-vita megoldási kísérletében. A 2. század derekán Kis-
Ázsia egyik legjelentősebb egyházi személyisége volt, Szmirna püspöki hivatalát több mint 50 évig 
töltötte be. A filippiekhez írt levelében kifejti a keresztény hit alapigazságait. 155. február 23-án 
szenvedett vértanúhalált. Nem tudták elégetni – állítólag a lángok ketté váltak előtte. Le kellett 
szúrni… Azt mondta: hogyan tagadhatnám meg az én Uramat, akit 86 éve szolgálok? 

A szolgálatban próbák, nyomorúságok lesznek. Az egyiken túl vagy, jön egy másik. Jézus is azt 

mondja – még több jön.  

De! A völgyben patakok is folynak + ott találod teljes tündöklésében a liliomot! 

Tudnod kell, hogyan mássz ki a völgyből. Hogyan kezeld a Völgy-kaput!  

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Ir%C3%A9neusz
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BAsv%C3%A9t-vita&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtan%C3%BA
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Zsolt 23, 4-6 

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és 

botod megvigasztal engem.  
5Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van 

poharam.  
6Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész 

életemben.”  

 

Jer 2, 23 

Hogy mered azt mondani: Nem lettem tisztátalan, nem jártam a Baalok után?! Lásd meg, hogyan 

viselkedtél a völgyben, ismerd be, mit csináltál, te gyors lábú tevekanca, amely összevissza futkos 

útjain!  

 

Mik 1, 6 

Samáriát romhalmazzá teszem, mezővé és szőlőskertté, lezúdítom köveit a völgybe, láthatóvá 

teszem az alapjait. 

 

1Sám 30, 1-6 

„Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amálékiak betörtek a Délvidékre meg 

Ciklágba, földúlták és fölperzselték Ciklágot. 2Fogságba vitték a benne levő asszonyokat. Nem 

öltek meg sem kicsinyt, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. 3Amikor Dávid 

embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy az föl van perzselve, feleségeiket, fiaikat 

és leányaikat pedig fogságba vitték. 4Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg 

végre erejük sem volt a sírásra. 5Dávid két feleségét is fogságba vitték: a jezréeli Ahinóamot és 

Abigailt, a karmeli Nábál volt feleségét. 6Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott: a nép már arról 

beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid 

azonban erőt kapott Istenétől, az ÚRtól. (Dávid azonban megerősítette magát Istenében az 

Úrban).” 

 

Ha uralkodni akarsz, meg kell tanulnod megerősíteni magadat krízis és reménytelenség idején. Ez 

a Völgy-kapu helyes kezelése és Amálék legyőzése az életedben.  

A depresszió megtörténik az emberrel.  

Illés, Jób, Dávid – mind átmentek rajta.  

A depresszió a nagyság jele.  

Azt kell tenned, amit a nagy emberek – ki kell jönnöd belőle.  

Hogyan kezeld a depressziót – győzd le! Legyél túl rajta! Így csinálták Isten nagy emberei előtted 

is. 

Gerár völgye 

1Móz/Ter 26, 1-23 

Egyszer éhínség támadt az országban, azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám idejében 

volt. Ekkor elment Izsák Abímelekhez, a filiszteusok királyához Gerárba. 2Mert megjelent neki az 

ÚR, és ezt mondta: Ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok 

neked! 3Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert 

neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amelyet 

apádnak, Ábrahámnak tettem. 4És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint 
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égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyer áldást a 

föld minden népe, 5mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta mindazt, amit 

elrendeltem: parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat. 
6Izsák Gerárban telepedett le. 7Amikor annak a helynek a lakosai a felesége felől kérdezősködtek, 

a húgának mondta őt. Félt bevallani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék annak a helynek a lakói 

Rebeka miatt, hiszen szép asszony volt. 8Amikor már jó ideje ott lakott, történt, hogy Abímelek, a 

filiszteusok királya kitekintett az ablakon, és meglátta Izsákot, amint a feleségével, Rebekával 

nevetgélt. 9Ekkor hívatta Abímelek Izsákot, és ezt mondta: Mégiscsak a feleséged ő! Hogy 

mondhattad, hogy a húgod?! Izsák ezt felelte neki: Mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni 

miatta. 10Akkor így szólt Abímelek: Miért tetted ezt velünk? Könnyen megeshetett volna, hogy 

valaki a nép közül a feleségeddel hál, és akkor bűnbe kevertél volna bennünket. 11Abímelek ezért 

megparancsolta az egész népnek: Aki ehhez az emberhez és feleségéhez nyúl, halállal lakoljon! 

12Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy 

megáldotta őt az ÚR. 13Így gazdagodott ez az ember; folyton-folyvást gazdagodott, míg végül is 

dúsgazdaggá lett. 14Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, s ezért féltékenyek lettek 

rá a filiszteusok. 15Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja 

szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel. 16Abímelek ekkor így szólt Izsákhoz: 

Menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi! 17El is ment onnan Izsák. Gerár 

völgyében ütött tábort, és ott lakott. 18Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket 

apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek; és 

ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. 
19Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. 20A 

gerári pásztorok azonban perlekedni kezdtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták: Mienk a víz! 

Ezért nevezte el a kutat Észeknek: mert civakodtak vele. 21Azután egy másik kutat ástak, de 

amiatt is perlekedtek vele, ezért azt Szitnának nevezte el. 22Onnan is továbbvonult, és egy másik 

kutat ásott, amely miatt már nem perlekedtek vele, ezért azt Rehóbótnak nevezte el, mert ezt 

mondta: Most már tágas helyet szerzett nekünk az ÚR, és szaporodhatunk ezen a földön. 23Onnan 

fölment Beérsebába. 

Éz 63, 13 

Átvezette őket a mélységes vizeken, mint egy lovat a pusztán, még csak meg sem 

botlottak. 14Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az ÚR lelke. Így 

terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. 

Gerár a szűkösség helye – ráadásul van Gerár völgye is… Itt vetett Izsák (az éhinség idején) és itt 

áldotta meg az Úr elképzelhetetlen gazdagsággal. Ilyen módon hasznossá válik a völgy, mert a 

völgyben jövő áldást nem tulajdoníthatjuk saját tehetségünknek és lehetőségeinknek – csak 

Istennek. 

Eskól völgye  

4Móz/Számok 13, 23-24 

Amikor eljutottak az Eskól-völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, 

amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. 24Azt a helyet Eskól-völgynek 

nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izráel fiai. 

Hasonlóan Gerár völgyéhez – az Eskól völgyben is meglepően bőséges és hatalmas gyümölcs 

terem. 
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Ákor völgye 

Józs 7, 24-26 

Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, 

marháit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izráel, és elvitték őket az Ákór-

völgybe. 25Ott ezt mondta Józsué: Szerencsétlenséget hoztál ránk! Fordítsa az ÚR ezt a 

szerencsétlenséget most rád! És megkövezte őket egész Izráel, majd elégették őket. Így kövezték 

meg őket. 26Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az 

ÚR izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákór-völgynek mind a mai napig. 

Éz 65, 9-10 

Adok még Jákóbnak utódokat, Júdának is, akik hegyeimet öröklik. Választottaim veszik 

birtokukba, szolgáim laknak rajta. 10A Sárón juhok legelője lesz, az Ákór-völgy marhák delelője, 

népem birtoka; azoké, akik engem keresnek. 

Hos 2, 16, 17 

Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. 17Azután 

visszaadom szőlőjét, és az Ákór-völgyet a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy válaszol 

nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból.  

Ákor azt jelenti – szomorító, szerencsétlen, bánat, nyugtalanság, nyomorúság. Érdekes módon 

alakítja át az Úr Ákor völgyét jószágok legelőjévé, népe birtokává, azokévá, akik Őt keresik és 

végül a reménység kapujává! → így válik a Völgy-kapu a Reménység kapujává! 

Róm 5, 3 

dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az 

állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet 

A völgy a szív megjobbulásának helye. A völgy csendjében érlelődik a jellem. Itt beszél lelkünkre 

Isten és formál át minket hasonlóvá az Ő fiához.  

Itt a völgyben (a szenvedések között) tanuljuk meg az Istennek való engedelmességet.  

Zsid 5, 8 

Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. 

Zsid 2, 10 

Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki 

számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. 

A Siralom völgye 

Zsolt 84, 7 

Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja 

áldásával. 
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A látomás völgye 

Éz 22, 1-5 

Fenyegető jövendölés a látomás völgye ellen: Mi történt veled, hogy mindenki a háztetőkre 

ment? 2Csupa lárma, zajongás a város, vigadozik a vár! A halálra sebzetteket nem kard sebezte 

meg, halottaid nem harcban estek el. 3Vezetőid mind egy szálig elmenekültek, nyíllövés nélkül 

kerültek fogságba. Mind fogságra jutottak, akiket csak megtaláltak, bármily messze 

futottak. 4Azért ezt mondom: Ne nézzetek rám, keservesen sírok! Ne zaklassatok 

vigasztalásotokkal, hiszen népem pusztulóban van! 5Mert zűrzavar, eltiprás és kavarodás napja 

jön az Úrtól, a Seregek URától a látomás völgyére. Aláássák a falat, és kiáltás hangzik a hegy 

felé. 6Élám fölveszi tegzét, jön harci kocsikkal, emberekkel, lovasokkal, Kír is pajzsot 

ragad. 7Gyönyörű völgyeid megtelnek harci kocsikkal, a lovasok felsorakoznak a kapu előtt. 

A látás völgye a mennyei kijelentés völgyét jelenti. Ahogy előzőleg is láttuk, Isten gyakran a 

völgyben szól hozzánk a legmélyebben.  

 

Az ítélet/döntés völgye 

Jóel 4, 14 

Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében, mert közel van az ÚR napja az ítélet völgyében! 

Ítélet vagy döntés völgye. Néhol aranynak is fordítják. A nagy döntések mély völgyekben 

születnek.  

 

Keresztelő János völgyei 

Éz 40, 3-8 

Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a 

kietlen tájon át! 4Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az 

egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! 5Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja 

minden ember egyaránt. – Az ÚR maga mondja ezt. 6Egy hang szól: Kiálts! Én megkérdeztem: Mit 

kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. 7Elszárad a fű, elhervad a 

virág, ha ráfúj az ÚR szele. – Bizony, csak fű a nép! 8Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk 

igéje örökre megmarad. 

A kiszáradt csontok völgye 

Eze 37, 1-11 

Az ÚR megragadott engem; elvitt engem az ÚR lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az 

csontokkal. 2Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, 

és már nagyon szárazak voltak. 3Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a 

csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, URam, te tudod! 4Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e 

csontokról! Mondd nekik: Ti, száraz csontok, halljátok az ÚR igéjét! 5Így szól az én Uram, az ÚR 

ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek. 6Inakat adok rátok, húst rakok 

rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor 

majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR! 
7Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen nagy 



Nehémiás kapui 

 

24 
 

zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. 8Láttam, hogy inak 

kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt 

bennük. 9Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: 

Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy 

életre keljenek! 10Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt 

beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt. 
11Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: 

Kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. 

Érdekes, hogy a csontok a völgyben vannak… Sokan hullanak el a völgyekben – ezért fontos féltve 

őrizni a völgy-kapu kulcsait!  

De Isten prófétai és működő Igéje is a völgyben hangzik el! 

De az igen-igen nagy sereg is a völgyben áll fel! 

 

Arábá völgy 

Eze 47, 8 

Ezt mondta nekem: Ez a víz a keleti vidék felé tart, az Arábá-völgyben folyik tovább, és a tengerbe 

ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. 

Arábá jelentése – puszta, vadon. Mégis ezen a völgyön keresztül folyik a víz – Isten mai Igéje! 

 

5. Forrás-kapu – a Szent Lélek szerepének és működésének metafórája 

Jn 4, 14 

De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik soha többé. Az a víz melyet én adok, 

örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” 

Jn 7, 37 

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és 

igyék! 38Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai 

ömlenek. 39Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott 

a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. 

Éz 12, 2-3 

Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított 

engem. 3Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. 

Szent Lélek nélkül nincs kereszténység! 

Megértettük Jézus Krisztus személyét, majd az Ő művét. Bátran belenéztünk a hit és a megtérés 

tartalmába és megállapítottuk, hogy Isten kegyelmét csak igazi megtérés és hit által 

alkalmazhatjuk a saját életünkre. Ezt meg is tettük és így Isten szeretett gyermekei lettünk. Ezzel 

akkor kész vagyunk? Itt vége az alapozásnak? Nem! Ha itt abbahagynánk, akkor néhány hónap 

múlva bizony nagyon rossz tanúságaink lennének. Mert a keresztény Szent Lélekkel való 

betöltekezés nélkül olyan, mint az autó motor nélkül (nem jut messzire – nincs mi hajtsa), mint a 
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gitár húr nélkül (szép, de használhatatlan), vagy mint a kályha tűz nélkül (nem ad meleget a 

fagyos világban).  

Döntöttünk Isten mellett – örökre. Jó tanítványként meg akarjuk fogadni Isten tanácsait, meg 

akarjuk tartani Igéjét. De hogyan? A 10 minimum parancs közül egyet sem tudok betartani 

órákon keresztül!? Hol vannak a napok, hónapok, évek? És a 10 parancs még haggyán – de miket 

mond Jézus a Hegyi Beszédben (Mt 5-7)!? Ezeket tényleg komolyan gondolja Isten? Hogyan lehet 

így élni?  

Isten ígérete - a Szent Lélek – vár, hogy belemossa Isten dolgait a szívünkbe. Nem akarja, hogy 

csak külső szemlélői legyünk szeretetének vagy csak távolról csodálkozzunk erején. Hanem bele 

akarja árasztani szeretetét és erejét a bensőnkbe, hogy képessé tegyen minket a 

mindennapokban „készpénzre” váltani Igéjét. 

Róm 5, 5  

szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. 

Szent Lélek által árad Isten szeretete a szívünkbe! 

Isten azt akarja, hogy a benne hívők megismerjék Őt úgy, amint van. Nem akarja, hogy 

elképzeléseket gyártsunk Róla és azokat terjesszük. Ezért a Szent Lélek által valóságként 

mutatkozik be. Nem emberi bölcsességben, hanem Isten erejében hiszünk.  

Róm 8, 15 

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki 

által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy 

Isten gyermekei vagyunk.  

A Szent Lélek által ismerjük meg Istent, mint Apukát. Mint szerető Édesapánkat.  

Nélküle maximum „miatyánknak” szólítjuk Őt. 

Amikor beszélgetünk emberekkel és elmondjuk nekik, hogy Isten szereti őket, általában azt a 

válasz halljuk: Tudom. Közöny és fásultság az arcon. Igen, hallott már erről. Tudja, hogy ez így 

van. DE nem tapasztalja! A Szent Lélek által árad be Mennyei Édesapánk szeretete a szívünkbe! 

Példa: Milyen az amikor szerelmes vagy? Egy csapásra bizonyos személy válik életed 

középpontjává. Egész életed köré kezd csoportosulni. A nagy ő lesz a legfontosabb. Mi 

változik meg ilyenkor? Nem a körülményeid, hanem te! A buszon ugyanakkora tömeg van 

reggel, a menza ugyanolyan borzasztó, mégis te egész más emberré válsz!  

A Szent Lélek ugyanezt a szerelmet hozza el az Atya iránt a szívedbe.  

Szent Lélek gyümölcsei – Szent Lélek ajándékai 

Tanúság.  

 Példa: A bor.  

 Meg lehet nézni. Szép. Gusztusos…de így semmi hatása rád. 

 Meg lehet szagolni. Jó…de így sem történik veled semmi. 

 Meg kell ízlelni! Igen, így már kifejti rád hatását. 
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A Szent Lélek „megízlelhető”, megtapasztalható. Ő akarja azt, hogy megkóstold! Az apostolok 

megrészegedtek a Szentlélektől ApCsel 2, 13 (Vagy legalábbis kívülről az látszott rajtuk.) Pál 

apostol ugyanerre buzdít minket. Ef 5, 18 

 

Pünkösd – A Szent Lélek ígéretének evangéliuma! 

Gal 3, 1-18  

Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha 

közöttetek feszítették volna meg? 2Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése 

alapján kaptátok-e a Lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? 3Ennyire esztelenek vagytok? 

Amit Lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? 4Hiába tapasztaltatok ilyen nagy 

dolgokat? Ha így volna, valóban hiába.5Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel 

munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? 
6Így van megírva: „Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” 7Értsétek 

meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. 8Mivel pedig előre látta az Írás, hogy Isten a 

népeket hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer 

áldást a föld minden népe.” 9Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. 10Mert a 

törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki 

nem marad meg abban, amiről meg van írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.” 11Az 

pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert „az igaz ember hitből 

fog élni”. 12A törvény pedig nem hitből van, hanem „aki cselekszi, az fog élni általa”. 13Krisztus 

megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: „Átkozott, 

aki fán függ” –, 14azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a Lélek 

ígéretét hit által megkapjuk. 

Isten ígérete (Igéje) – Hit – Szent Lélek működése 

Tiétek ez az ígéret 

ApCsel 2, 38-39  

Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében 

bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39Mert tiétek ez az ígéret és 

gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi 

Istenünk. 

Szent Lélek személye és munkája – Ószövetség és Újszövetség: áttekintés 

Szent Lélek ígérete:  

Eze 36, 24-28  

Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját 

földetekre.25Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és 

minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. 26Új szívet adok nektek, és új lelket adok 

belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 27Az én lelkemet adom 

belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és 

teljesítsétek. 28Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, 

én pedig Istenetek leszek. 
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Jézus – Szent Lélek keresztség! 

Mt 3, 11 

Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem 

vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. 

Jn 1, 29-34 

Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ 

bűnét! 30Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, 

mint én. 31Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen 

Izráel előtt. 32Így tett erről bizonyságot János: Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy 

galamb, és megnyugodott rajta. 33Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel 

kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki 

Szentlélekkel keresztel. 34Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia. 

ApCsel 1, 1-4 

Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva 2egészen 

addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, 

akiket kiválasztott.3Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 

negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. 4Amikor együtt volt 

velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya 

ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, 5hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára 

Szentlélekkel kereszteltettek meg. 

(Jn 20, 19-22 – előtte már vették a Szent Lelket, mégis a keresztség Őbenne még hátravolt! 

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a való 

félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség 

nektek! 20És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok 

megörültek, hogy látják az Urat.21Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan 

engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. 22Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: 

Vegyetek Szentlelket!) 

Elküldöm nektek, akit Atyám ígért. Maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei 

erővel. 

Lk 24, 45-49 

Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46és így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, 

hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 47és 

hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől 

kezdve. 48Ti vagytok erre a tanúk. 49És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig 

maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.  

Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét 

ApCsel 1, 4-8 

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok 

meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, 5hogy János vízzel keresztelt, ti pedig 

nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. 6Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, 
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nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát? 7Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy 

olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. 8Ellenben 

erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában 

és Samáriában, sőt a föld végső határáig.  

ApCsel 2, 33 

Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. 33Miután tehát 

felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, 

amint látjátok is, halljátok is. 

Újdonság:  Az Ószövetségben a Lélek csak emberekre szállt le és maradt rajtuk Dávid, próféták… 

  Pünkösdkor egy közösségre szállt le és maradt rajta! 

  Közösség – helyi és városi egyház (gyülekezet)  

A Szent Lélek ígéretét a közösség kapja meg  

ApCsel 2, 1-4 

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen     

hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol 

ültek. 3Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak 

mindegyikükre. 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 

ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 

 

Péter beszédének vége 

ApCsel 2, 37-41 

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: 

Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 

mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek 

ajándékát. 39Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket 

csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 40Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: 

Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!41Akik pedig hallgattak a szavára, 

megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 

A Szent Lélek kitöltetésének következménye: a közösség egy új minősége – Isten családja! 

ApCsel 2, 42-47 

Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és 

az imádkozásban. 

 43Félelem támadt minden lélekben,  

és az apostolok által sok csoda és jel történt.  

44Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45Vagyonukat és javaikat 

eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.  
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46Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként 

megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 

47dicsérték Istent,  

és kedvelte őket az egész nép.  

Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 

ApCsel 4, 32-35 

A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. – Nagyon fontos rész! Jn 17! 

__________________________________________________________________________________ 

Jn 17 – hogy egyek legyenek, miképpen Mi Egyek vagyunk! 

Jn 17, 11 

Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 

Jn 17, 20-23 

De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; 21hogy 

mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk 

legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 22Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, 

nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 23én őbennük és te énbennem, hogy 

teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, 

ahogyan engem szerettél. 

__________________________________________________________________________________ 

Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt.  

33Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem 

volt mindnyájukon.  

34Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, 

az eladott javak árát pedig elhozták, 35és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották 

mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. 

ApCsel 5, 12-15 

Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak a 

Salamon-csarnokban, 13de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta 

őket.  

14Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával.  

5A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra 

jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket. 16Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak 

betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. 

 

 

 



Nehémiás kapui 

 

30 
 

A közösség (gyülekezet) imádsága, miután Pétert és Jánost beidézték a Nagytanács elé 

ApCsel 3, 23-31 

Amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének 

mondtak nekik. 24Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így 

szóltak: Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, 25te 

mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával: „Miért tombolnak a népek, és 

a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot? 26Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek 

az Úr ellen és az ő Felkentje ellen.” 27Mert a te szent Szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban 

megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, 28hogy 

végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. 29Most pedig, 

Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre,  

és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet;  

30nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve 

által.  

31Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, 

és bátran hirdették az Isten igéjét. 

ApCsel 5, 42 

és nem hagytak fel a naponkénti tanítással a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a 

Krisztus. 

(még az üldözés közepette sem!) 

Péter és János csodatétele az Ékeskapu bénáján 

ApCsel 3, 1-8 

Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. 2Arra vittek egy 

születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-

kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. 3Amikor meglátta, hogy Péter és 

János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. 

 4Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! 

 5Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. 6Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam 

nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! 7És jobb 

kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, 8felugrott, talpra állt, 

és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. 
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6. Vizi-kapu vagy Víz-kapu – Isten Igéjének metafórája (logosz és rhéma) 

 

Ef 5, 26 

hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje;  

Éz 55, 10-11 

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a 

földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az 

éhezőnek, 11ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 

hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 

5Móz/Mtörv 32, 2 
2Esőként szitáljon tanításom, harmatként hulljon mondásom, mint permet a zsenge fűre, 

záporeső a pázsitra. 

Éz 45, 8  

Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és 

teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az ÚR teremtettem mindezt. 

Kol 4, 3-4 

Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hogy 

szólhassuk Krisztus titkát – amely miatt most fogoly is vagyok –, 4hogy azt úgy hirdethessem, 

amint szólnom kell róla. 

 

 

1. Logosz 

 

2Tim 3, 16 

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre; 17hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre 

felkészített legyen. 

Isten gyökeresen meg akarja változtatni az életedet. Ez persze a beleegyezésed nélkül nem 

fog menni. Partnernek kell lenned ebben Istennel. Már beszéltünk „belső” életünkről, intim 

együttléteinkről az Úrral. Ezekben az együttlétekben nagyon fontos a kétirányú 

kommunikáció. Te szólsz Hozzá és Ő szól hozzád. Sokféle módon szólíthat meg téged az Úr, 

mégis van egy kiemelt eszköze a veled való kommunikációjában. Mi ez? A Biblia! 

Mit látsz, amikor kezedbe veszed a Bibliádat? Egy könyvet? Papírt és tintát?  

Vagy tényleg ez Isten Szava? Ide tényleg le van írva, amit nekem Isten elsősorban és 

mindenek előtt tudtomra akar adni? Ide tényleg le van írva, amiről Isten úgy ítélte, hogy 

életbe vágóan fontos tudnom?  

Vagy ez is csak egy könyv a többi között? Mi ez a könyv? 

Példa: Az Oxfordi egyetem lelkésze mesélte, hogy egyszer, amikor bement az egyetem 

könyvtárába (a világ egyik legnagyobb könyvtára ez) véletlenül kezében volt egy kisméretű 

Biblia. Ahogy körülnézett a könyvtárban, rátévedt szeme a Bibliájára és elgondolkodott. 

Micsoda kontraszt! Mennyi mondanivalója van az embernek! Több százezer könyv. 

Évszázadokon át, amit az emberek (a legkitűnőbbek) érdemesnek tartottak papírra vetni, 

mind itt van. Ez a könyvtár illik az emberiséghez. Hatalmas, bonyolult, szép, bölcs…De mennyi 

mondanivalója van Istennek? Mi az amit Ő tartott érdemesnek papírra vetni? Ez a kis könyv 

Isten könyvtára. Ez illik Hozzá – mert egyszerű.  
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A két könyvtár közötti különbség: 

- terjedelem:   Az ember könyvtárát nem lehet zsebre dugni. Sőt el sem lehet olvasni 

minden könyvet…belefulladsz! 

Isten könyvtára meglehetősen kompakt. Úgy látszik, ismeri a kapacitásunkat. 

Milyen szűkszavú a mi Istenünk hozzánk képest! Viszont az Ő könyvtárában 

egyetlen felesleges szó sincs.  

 

- a témák sokfélesége: Megdöbbentő mi mindenről írnak könyveket. A légy szemének 

  működésétől a szerelmes verseken át a repülőgép motorok  

zajcsökkentésének legújabb vívmányáig minden szerepel a palettán.  

Istennek ezzel szemben csak néhány témában volt nyilatkoznivalója. Ezekben 

viszont határozottan állást is foglalt.  

- élettartam:  Az összes emberek által megírt könyv amikor „elhasználódási ideje” lejár – 

tűzben fog elégni, minden más ideigvaló dologgal együtt. Ezen a napon - amit 

csak Isten tud - végleg elamortizálódik minden könyv. 

 És Isten igéje?  

Zsolt 119, 89  

URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég 

Iz 40, 8 

Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad 

Isten Szava él és megmarad örökké. 

Vajon miért volt fontos Istennek, hogy az Ő szavát írott formában rendelkezésedre bocsássa? 

Csak nem azért, hogy olvasd??? 

Indiszkrét kérdés: Te mennyi időt töltesz olyan könyvek vagy újságok tanulmányozásával 

amelyeknek a szavatossági ideje már lejárt? (Mindennek, ami nem örök, már lejárt a 

szavatossági ideje!) Hasonlítsd össze ezt az időt azzal az idővel, amit a Szentírás olvasásával 

töltesz! 

A Bibliát azért adta Isten a kezedbe, hogy olvasd!  

Azt mondod, olvassam! De már annyiszor olvastam. Már elolvastam az egészet…Erről 

mondok egy példát: 

Egyszer egy nyilvános igehirdetés alkalmával valaki erőteljesen ellene mondott a 

prédikátornak. Az megkérdezte tőle: Olvastad-e a Szentírást? Igen, az egészet elolvastam! – 

hangzott a válasz. A Máté evangéliumát? Igen. A Római levelet? Azt is. Izajás könyvét? Igen. 

Jeremiás könyvét? Igen. Hózeás könyvét Igen. Ezékiás könyvét? Igen, azt is. De a Bibliában 

nincs is Ezékiás könyve! – mondta a prédikátor. A fiú megszégyenülten távozott el.  
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Hányszor vagyunk mi is így! Ha el is olvastuk a Biblia könyveit nem emlékszünk belőle 

semmire! Mi van Pál apostol Filemonhoz írt levelében? Miről szól a 2 Péter levél? Miről 

beszél Habakukk próféta? Nem tudom, fogalmam sincs…Milyen érdekes!? 

Sőt, még idősebb szolgáló testvérek között is akad olyan, aki egyszer sem olvasta el a 

Bibliáját!!  

Ezen a ponton rá fogunk mutatni Isten Igéjének két legfontosabb funkciójára: 

 

1. Isten Igéje mag, amelyet a szívünkbe vetnek. Lk 8, 11 (logosz) 
 

Ha jó talajba hullik, szárba szökken, majd előbb utóbb gyümölcsöt terem. Ez a jó talaj a hívő szív. 

Róm 10, 17 

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által (Isten igéje által)  

Ha Isten Igéje megfogan benned hit által, akkor valami új születik, ami addig még nem volt. 

Újjászületsz Isten Igéjéből.  

1Pét 1, 23 

 mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó 

igéje által 

 

2. Isten Igéje étel Mt 4, 4 (Rhéma) 
 
Mt 4, 4 
Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten 
szájából származik.” 

 

Isten Igéje táplálék. Hasonlóképpen, mint az ember teste igényli a táplálékot, az újjászületett szív 

is igényli a táplálást, különben elsorvad és meghal. Isten bölcsen táplálja az engedelmes emberek 

szívét. Először tejjel és „bébi-papival”, majd szilárd eledellel (1Kor 3, 1-2). Egy kisbabának nem 

lehet rántott csirkét adni, ahogy egy felnőtt embert sem lehet csak tejjel etetni, mert azt mondja 

majd: ez nem elég!  

Mégis mi történik a lelkünkkel? Olyanná válik, mint a híradóban oly sokszor látott éhező emberek 

és gyermekek. Csont és bőr, közel a halálhoz. Miért? Mert nem táplálkozunk! 

Egyik legfontosabb táplálékunk Isten Igéje, annak megismerése, megértése, befogadása. Fontos a 

rendszeres (mindennapos) és igényes táplálkozás. Te sem mondod a feleségednek: ma ne adj 

enni, hiszen tegnap már ettem! 
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(Néhány további lényeges Ige az Igéről: 

2Tim 3, 16 – A teljes Írás Istentől ihletett. 

2Pét 1, 20-21 - A prófétai szó nem emberi magyarázatból ered. 

Zsolt 119, 105 – Isten Igéje lámpás. 

Ef 6, 17 – Isten Igéje kard. 

Jer 23, 29 – Isten Igéje olyan, mint a tűz; olyan, mint a sziklazúzó kalapács. 

Iz 55, 10-11 – Isten Igéje olyan, mint az eső. 

Zsolt 119, 103 – Isten Igéje olyan, mint a méz.) 

Mi a célja tehát Istennek azzal, hogy én a Szentírást olvasom (megismerem)? 

Három dolog: 

1. Megismerni Istent. 
2. Megismerni önmagamat. 
3. Megismerni Isten akaratát az életemmel – vezetés, útmutatás.  

 

1. Megismerni Istent 
 

A Szentírás az egyetlen olyan könyv, amit azért olvasunk, hogy megismerjük szerzőjét (ihletőjét). 

Isten feltárja szívét a Bibliában. Kitárulkozik: Íme, ilyen vagyok. Nem titkolok el semmit. Tudsz-e 

így szeretni Engem? Én megvallom, hogy szeretlek! 

A Biblia az Úr szerelmes levele – ami neked szól. Emlékszel, amikor remegő kézzel bontottuk fel 

levelünket a szerelmünktől? A szívünk úgy dobogott, hogy hallani lehetett. Nagy buzgón 

olvastunk és ízleltünk minden szót! Ilyen a nagy Szerelmes levele is, a Szentírás. Ő nem szégyelli, 

hogy szeret – bátran megvallja, és várja a reakciódat… 

Az Úr tudja, hogy nem szereted Őt jobban, mint amennyire az Ő Szavát szereted. Nem ismered őt 

jobban, mint amennyire az Ő Igéjét ismered.  

Szt. Jeromos azt mondta: Nem ismerni a Szentírást = nem ismerni Krisztust! 

Elsősorban tehát azért olvassuk a Bibliát, hogy helyesen megismerjük Istent.  

 

2. Megismerni önmagamat 
 

A Szentírás olyan, mint egy tükör. Mit jelent ez? Azt, hogy amikor olvasod a Bibliádat, a Bibliád is 

olvas téged! Belenézel és: 

1. Meglátod magadat 
2. Megvizsgálod magadat. 
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1. Kit látsz meg ebben a tükörben? Kit találsz ott? 
- Egy embert, aki Isten képmására teremtetett 
- Aki Jézus kiontott vére által újjászületett, valóságos igazságban és szentségben 
- Akinek megbocsáttatott minden bűne 
- Akinek új és örök élete van 
- Aki megkapta a Szent Lélek ajándékát 
- Aki Isten előtt, a hitben igaz, szent és bölcs 
- Aki megbékült Istennel 
- Aki polgára az igazság, béke és öröm országának 
- …stb. 

Amikor belenézel az Írások tükrébe, meglátod igazi önmagad. Ahogy pedig egyre jobban 

nézed ezt a tükröt, egyre meghökkentőbb dolgokat veszel észre magadon.  Jobb, ha el is 

fogadod azt, amit Isten gondol rólad. Hidd el, jobban tudja! 

 

2. Ebben a tükörben megvizsgálhatod magadat 
Egy-két nem túl örvendetes dolgot is meglátsz majd ebben a tükörben. Itt egy „pattanás”, ott 

egy „szeplő”. Egy „lyukas fog”, „vörös torok”, szennyes szem, stb… 

Ne ijedj meg, amikor ezek kibontakoznak a tükörben a szemed előtt. Mert bűneid felismerése 

a szabadulás kezdete – és ez a Szentlélektől van.  

 

3. Megismerni Isten akaratát – útmutatás, vezetés 
 

Sokféleképpen vezet minket Isten, de az egyik legbiztosabb az Ige általi vezetés.  

 

- Hit és erkölcs dolgában mérce a Szentírás: 
  

Ilyenkor mindig az egész Bibliát kell nézni, nem szabad részeket különállóan kiragadni és arra 

„speciális” teológiákat és erkölcsprogramot felépíteni. 

  

- Személyes vezetés terén, komoly döntések előtt: 
  

: Vizsgáljuk meg mit mond a Szentírás arról a konkrét területről, ami előtt állunk. Szedjük 

össze a vonatkozó részeket és ennek fényében döntsünk. Döntéseinkben és dolgainkban csak 

akkor tudunk kitartani, ha azok mély meggyőződésen alapszanak.  

 

: Az élethelyzetek azonban nem mindig ilyen egyértelműek. Isten viszont minden helyzetben 

akar és tud vezetést adni: 
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1. Logosz  
Az Ige általános üzenete, amely mindig, mindenhol igaz. Ez az, amire az előző pontban 

utaltunk. 

2. Rhéma 
Sajátos üzenet, amely adott körülményre, személyre és időre szól. Két példa: 

 

Kb. sok éve történt egyszer, hogy teljesen elfogyott minden pénzem. Hazamentem, 

benyúltam a zsebembe és összesen 80 fillért (akkor még volt fillér) húztam elő. Kicsit ijedten 

imádkoztam az Úrhoz, és elmondtam neki, hogy nem akarom herdálni a pénzt, de lehet, hogy 

holnap nem lesz mit enni! Este leültem olvasni tovább a Zsoltárok könyvét ott, ahol előző nap 

abbahagytam. A 40. Zsoltár végén ez állt: „Bár én nyomorult és szegény vagyok, de gondol 

rám az Úr. Segítségem és szabadítóm te vagy Istenem, NE KÉSLEKEDJ!”. Olyan öröm és béke 

fogott el, hogy sírtam és nevettem egyszerre. Ez rhéma volt. (Másnap a pénz is megjött!) 

 

Egy barátom azt tanácsolta egy nem hívő és depressziós munkatársának, hogy olvassa el a 

Prédikátor könyvét. Pont azt – gondoltam – hiszen az a „legdeprósabb” könyv a Bibliában. A 

munkatárs viszont elolvasván a Prédikátor könyvét megtért és meggyógyult! Neki rhéma volt 

akkor, hogy „minden hiábavaló szélkergetés a nap alatt”.  

 

(Van egy hívők között elterjedt, de nagyon veszélyes és botor dolog. Úgy hívják „Biblianyitás”, 

vagy „nyissunk Bibliát”. Ez abból áll, hogy egy komoly kérdésben a következőképpen akarnak 

döntést hozni: Imádkoznak, és találomra felcsapják a Bibliát.  Amit ott olvasnak abból 

következtetéseket vonnak le és ez alapján döntenek. Ez sokkal inkább varázslás, mint 

Krisztus-hívő magatartás. A Szentírás nem varázsige!! Ezért óvakodjunk az ilyesmitől, mert ha 

akar is így vezetni valakit Isten az nagyon nagyon nagyon nagyon ritkán van.) 

A Szentírás:  

- Mag, amely újjászül 
- Étel, amely táplál 

Mit akar benne Isten megmutatni nekünk? 

- Önmagát 
- Minket 
- Az Ő akaratát 

 
Fontos a Biblia? Igen! Akarod olvasni és megismerni? Hogyan? 

Egy javaslat: 

Kezd el olvasni minden reggel és este. Jobb mindennap olvasni egy kicsit, mint hetente 

egyszer, de sokat. Például: 

- Reggel: egy fejezet az Újszövetségből. 
- Este: három fejezet az Ószövetségből 

 
Amit olvasol, hidd el. Amit elhiszel, tedd meg… 



Nehémiás kapui 

 

37 
 

2. Rhéma  

Mt 4, 4 
Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten 
szájából származik.” 
 
2Pét 1, 12 

Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a megismert 

igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. 

 

Apostoli kultúra – 4 pillér 

ApCsel 2, 42 

42Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében 

és az imádkozásban. 

Az apostolok tanítása nem egyenlő a rendszerezett hitvallással (apostoli hitvallással). A korai 

egyház első időszakában semmi nem volt leírva az Újszövetségből. Az apostolok tanítását csak 

élőben lehetett hallgatni. Az apostolok tanítása az ő szájukból származó szó volt – Isten szájából 

származó szó.  

APOSTOLOK TANÍTÁSA – RHÉMA 

Ef 4, 29 

29Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a 

szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.  

AMI A SZÜKSÉGES ÉPÍTÉSHEZ KELL, AZ A RHÉMA. 

A HIT A RHÉMA HALLÁSÁBÓL SZÁRMAZIK. (Róm 10, 17) 

Jn 1 – AZ IGE TELVE VAN KEGYELEMMEL ÉS IGAZSÁGGAL. 

Jn 1, 14 

14Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének 

dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.   

A RHÉMA A LOGOSZBAN LÉVŐ „NEDŰ”, AMI A KEGYELMET HORDOZZA. 

A Rhémának engedelmeskedj! 

Éz 45, 8  

Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen 

szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az ÚR teremtettem mindezt. 

A jó földbe hulló Rhéma – szabadságot és igazságot terem. Vagyis, elhiszed, amit Isten mond, és 

neki engedve elindulsz a szabadulás útján → megoldódik a helyzet! 
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Joel 2, 23-27 

Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az ÚR megadta nektek a szükséges esőt, záport 

hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. 24Megtelnek majd a szérűk gabonával, bőven ömlik a 

sajtókból a must és az olaj. 25Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a 

szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. 26Ehettek majd 

jóllakásig, és dicséritek az ÚRnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell 

szégyenkeznie népemnek soha többé. 27Akkor megtudjátok, hogy én Izráellel vagyok, és hogy én, 

az ÚR, vagyok a ti Istenetek, senki más! Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. 

5Móz/Mtörv 32, 2 

2Esőként szitáljon tanításom, harmatként hulljon mondásom, mint permet a zsenge fűre, 

záporeső a pázsitra. 

Ézs 55, 10-11 

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, 

termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 11ilyen lesz az 

én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, 

eléri célját, amiért küldtem.  

 

AZ ISTEN SZÁJÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÓ JELLEMZŐI: 

 

1. Manna Ige 

A tegnap mannája ma férgessé válik! Ha a tegnap mannáját ma akarjuk használni, 

mérgezővé válik! 

2Móz/Kiv 16, 16-20 
16Ezt parancsolja az ÚR: Szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud enni, fejenként egy 

ómert vegyetek lélekszám szerint; annyit szedjetek, ahányan egy sátorban 

vagytok! 17Izráel fiai így cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. 18Amikor azután 

megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki 

kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. 19Mózes azt 

mondta nekik, hogy senki se hagyjon belőle másnapra. 20De nem hallgattak Mózesre. 

Voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. 

Ezért megharagudott rájuk Mózes.  

A tegnap mannája tegnap volt hasznos! Nem tudsz a tegnap mannájával táplálkozni! 

Ugyanígy, nem tudsz élni a tegnap kijelentésével. Istent ma kell keresnünk friss 

kenyérért. Amikor a felhő továbbment, a népnek is tovább kellett mennie, mert a manna 

a felhő alatt volt található.  

AZ ISTEN SZÁJÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÓT AZOK AZ EMBEREK HALLJÁK MEG, AKIK KÉSZEK 

ARRA, HOGY OTT LEGYENEK, AHOL ISTEN VAN – ÉS NEM OTT, AHOL ISTEN VOLT. AZ 

ISTEN SZÁJÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÓ MINDIG AZ AKTUÁLIS HELYZETRE VONATKOZIK. EZ A 

GYÜMÖLCSBEN LÉVŐ „ANYAG”, MINT A NARANCSBAN A C-vitamin.  

5Móz/Mtörv 5, 8 

…eledelül mannát adott neked, amelyet nem ismertél sem te, sem atyáid, hogy 

megmutassa neked, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 

Isten szájából származik. 
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Mt 4, 4 
4Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely Isten szájából származik.” 

Ige – Rhéma: kimondott szó 

Származik: kijön 

Az Isten szájából származó szó életet hoz. A lelki kiszáradás és halál oka, az Isten szájából 

származó szó hiánya.  

Péld 29, 18 
18Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. 

KIJELENTÉS=ISTEN SZÁJÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÓ=ÜZENET=LÁTÁS → megtesszük amit mond! 

1Sám 3, 1 
1Az ifjú Sámuel pedig az ÚR szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság 

volt az ÚR igéje, nem volt gyakran látomás. 

 

ISTEN MINDEN KIJELENTÉS FORRÁSA 

Kol 2, 2-3 
2hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz 

vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. 3Benne van 

a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. 

 

Ha feltennéd a kérdést „Mit kell tennem, hogy megmeneküljek (üdvözüljek)?”, a 

következő embereknek, vajon milyen válaszokat kapnánk: 

 

ÁBEL – MUTASS BE ÁLLAT ÁLDOZATOT ISTENNEK 

NOÉ – MENJ BE A BÁRKÁBA 

LÓT – MENJ KI A VÁROSBÓL 

ÁBRAHÁM – METÉLKEDJ KÖRÜL 

MÓZES – TARTSD MEG A TÖRVÉNYT 

KERESZTELŐ JÁNOS – TÉRJ MEG ÉS KERESZTELKEDJ MEG 

PÁL APOSTOL – HIGYJ AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN 

 

Figyeld meg, hogy a kérdés ugyanaz, de a válasz változik az idő múlásával. A bárkába való 

beszállás Noénak aktuális volt, de nekünk már nem az. A megmenekülés feltétele ma az, 

hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. A körülmetélkedés és a parancsolatok megtartása 

Isten előbbi Igéje volt. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit az Isten szájából ma származó szó, 

üdvösségünk feltétele.  

 

2. Felkent Ige 

Jel 2, 29 
29Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” 

Az Isten szájából származó szó az, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek. 

Amit az elmúlt években mondott a Lélek és ma is aktuális: 

 Költözés 

 Autonómia 

 Rendelt ember alapelvek (Vezetés Isten családjában) 

 Atya – fiúi építkezés 

 Az adakozás struktúrája (Isten országának gazdasága) 

 Uralom 
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3. Új Ige 

Ézs 42, 9 
9A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, 

tudatom veletek. 

Ézs 48, 6-8 
6Hallottad és láthattad mindezt, tanúskodhatsz is róla. Mostantól fogva új dolgokat 

hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. 7Most teremtem őket, nem 

pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk; nem mondhatod, hogy tudtál róluk. 8Nem 

hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen 

vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. 

 

a. Új, abban az értelemben, hogy megváltozik a rálátásunk (szimbólumok, képek, 

tipológia) 

 Jn 5 

 A tékozló fiú 

 A meggörbedt asszony 

 Az elszáradt kéz 

 

b. Új utasítást, vezetést kapunk 

Mózes 

2Móz/Kiv 17, 6 
6Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és 

ihat a nép. Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt.  

4Móz/Szám 20, 8-12 
8Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és 

szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakassz nekik vizet 

a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. 9Mózes tehát elvette a botját az 

ÚR színe elől a kapott parancs szerint. 10Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a 

gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: Hallgassatok ide, ti lázadók! 

Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? 11Azzal fölemelte Mózes a kezét, és 

kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az 

állatok. 12Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak: Mivel nem hittetek bennem, 

és nem tartottatok szentnek Izráel fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet 

arra a földre, amelyet nekik adok. 

Először azt mondta Isten Mózesnek, üsse meg botjával a kősziklát és víz fog folyni 

belőle. A második alkalommal csak szólnia kellett volna a sziklához, Mózes mégis 

megütötte a sziklát a botjával, mint az előző alkalommal. Az történt tehát, hogy 

Mózes nem ismerte fel Isten új vezetését az új időszakban. Ez Isten szemében 

egyenlő volt a hitetlenséggel, melynek következménye az lett, hogy Mózes nem 

mehetett be az ígéret földjére.  

 

4. A most Igéje (aktuális Ige, a jelen Igéje) 

2Pét 1, 12 
12Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk 

jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. 

EZ ISTEN JELENIDŐBEN ADOTT KIJELENTÉSÉRE UTAL. 
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5. További (hozzáadott, kiegészítő) Ige 

ISTEN FOLYMATOSAN KOMMUNIKÁL EGYHÁZÁVAL. TOVÁBBI KIJELENTÉSEKET AD – 

ÚJABB RÉTEGET TÁR FEL. HASONLÓAN A PROGRAM FRISSÍTÉSEKHEZ A SZÁMÍTÓGÉPEN. 

PL. A DICSŐÍTÉS ALATT ÉNEKLÉST ÉS TÁNCOT ÉRTETTÜNK. MOST MÁR LÁTJUK, HOGY MI 

MAGUNK ÉS EGÉSZ ÉLETÜNK DICSŐÍTÉS. 

 

1Krón 12, 32 
33Issakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie 

Izráelnek: kétszáz főember és parancsnokságuk alatt egész rokonságuk. 

 

Lk 12, 54-56  
54Azután szólt a sokasághoz is: „Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt 

azt mondjátok, hogy eső jön; és úgy lesz.55Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, 

azt mondjátok, hogy hőség jön; és úgy lesz. 56Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit 

felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?” 

 

AZ IGAZSÁG KUMULATÍV JELLEGŰ (EGYMÁSRA ÉPÜLŐ, FELERŐSÍTŐ, ÖSSZEGYŰJTŐ). PL. 

ILLÉST EDDIG AZ IDEIG HASZNÁLTAM – MOST MÁR ELIZEUST HASZNÁLOM – ÚJ IDŐSZAK 

KÖSZÖNTÖTT BE.  

 

ILLÉS PRÓFÉTA TANÍTVÁNYAI 

Illés tanítványai látták Elizeust feljönni a Jordánból Illés köpenyében. De ahelyett, hogy a 

köpenyre tekintettek volna, Illést keresték – a múltat. Nem ismerték fel az új időszakot, 

amelyet Elizeus kettős kenete jellemzett.  

 

Isten szavának aktuális hallása tartja meg engedelmességben az egyházat, hogy 

helyesen kövesse az Urat a jelen korban. Az idők felismerésének hiánya pedig 

vallásoskodással kötözi meg az egyházat.  

(Lásd Jósiás és Nékó fáraó esetét 2Krón 35, 20-25) 

 

SZÉLJEGYZET 

 

1Tim 4, 1-11 

1A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a 
hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; 2és olyanokra, akik 
képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját 
lelkiismeretükben. 3Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az 
Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. 4Mert 
az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek 
vele, 5mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. 
6Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az 

igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. 7A szentségtörő és 

vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, 8mert 

a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert 

megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. 9Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra 

méltó; 10hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki 

üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. 11Rendeld el ezeket, és tanítsd. 
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 ÖRDÖGI TANÍTÁSOK (DÉMONOK TANÍTÁSA) 
1A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a 

hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak 

 Hazugságokon és megtévesztésen alapuló tanítás, amely egy megbélyegzett 

(elhallgattatott, elaltatott) lelkiismeretből fakad 

 Pl. A házasság tiltása, törvénykezés az ennivalókkal kapcsolatban 

Az utolsó idők most vannak. Némelyek elszakadnak a hittől: bujálkodásra adják 

magukat és pogánnyá lesznek. Lásd Eze 16 

Az apostolok tanítása szembe kell, hogy álljon a démonok tanításával – a 

megtévesztéssel. Az ördögi tanítások ugyan hazugságok, de hirdetőik nagy 

meggyőződéssel és ékesszólással terjesztik őket. 

NÉHÁNY ILYEN HAZUGSÁG: 

 Jézus vérének babonás alkalmazása 

 Az elragadtatás tanítása 

 Miután meghalsz, házban fogsz élni a Mennyben 

 „Izraelizmus” – Pl. a zsidók máshogy üdvözülnek stb. 

 Visszatérés az állatáldozatokhoz 

 Jézus újraéledése és nem feltámadása (valahogy feléledt, majd később 

meghalt) 

 Shabbat ünneplés kötelezővé tétele 

 A Szentháromság tagadása (Egy Isten három személyben) 

 A házasság tiltása 

 Bizonyos ételek evésének tiltása 

Utalj vissza a költözés tanításra. Ha figyelmezteted a testvéreket az ilyen 

tanítások veszélyére, jól teszed! A tökéletesség (érettség) nem a külső dolgoktól 

való tartózkodás végett jön létre. 

 

7.  Szemét kapu – metafórája annak, hogyan bánjunk a bűnnel, a hústesttel, a világgal, a gonosszal 

 

A gonosz(ság) csatlósai (zsarnokai) 

1. A bűn 

2. Az ördög (Sátán) 

3. A (hús)test 

4. A világ 

5. A halál és a pokol 

6. A törvénykezés (legalizmus) – a törvény törvénytelen alkalmazása! (Törvények és 

Törvényszerűségek) 

7. Az idő 
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A bűnbeesés (az emberiség bukása) által került ezek uralma/zsarnoksága/börtöne alá az ember. A 

gonoszság csatlósai kölcsönösen összefüggnek egymással, mégis az összes gonoszság forrása Sátán. 

Meg fogjuk nézni, mit jelentenek ezek a tételek és hogyan hatástalanította erejüket, illetve törölte el 

őket Isten – Jézus Krisztusban a hívő ember életére nézve.  

1. A bűn (együtt vizsgáljuk a (hús)testtel és a törvénnyel) 

A bűn az első a sorban, mert ha azzal helyesen tudunk (el)bánni, akkor a gonoszság összes többi 

csatlósa elhullik. Ezért van az, hogy Jézus elsősorban a bűn eltávolításáért jött el, halt kereszthalált és 

támadt fel: a fejsze a fák gyökerére vettetett – mondja Keresztelő János. Isten nem a „lombkorona” 

csinosításával vagy a „fatörzs” karcsúsításával foglalkozik, hanem a gyökérzetre helyezi a fejszét!  

Nézzük meg tehát mélyebben a bűn – (hús)test – törvény (szellemi törvényszerűségek) – halál 

összefüggéseit.  

A (hús)test (óember, régi ember) szorosan összefügg a bűnnel, a törvénnyel és a halállal. A (hús)test 

az ember én-élete (önközpontú ego), amely a lélek és a test területén hat.  

A TÖRVÉNYEK (TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK) 

Nyomják le 

(Hús)test, benne a bűn 

Húzzák le 

HALÁL ÉS POKOL 

Róm 6, 6 

Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában 

álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 

Hogyan valósult ez meg? Nézzük meg részletesen az összefüggéseket! Diagramm (telefon) 

Gal 4, 4-5 

De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek 

alávetve, 5hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 

Krisztus asszonytól született, a törvény alatt → mint teljes Isten és teljes ember. Az emberhez 

elválaszthatatlanul hozzátartozik a bűn. A bukott ember a bűn törvénye alatt él. Krisztus 

emberségéhez is hozzátartozott, hogy Ő is a bűn törvénye alatt született – hasonlóvá lett az 

emberekhez, csak nem vétkezett! → kétszeres dicsőség, mert ha megkísérthetetlenül élt volna, akkor 

azt mondhatnánk, könnyű volt neki bűntelennek lenni. Krisztus asszonytól született Isten-ember! 

Róm 8, 3 

Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor 

bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte 

a bűnt a testben 

Fil 2, 7 

hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt 
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Zsid 9, 28 

úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása 

nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. 

2Kor 5, 21 

Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 

Krisztus nem vétkezett! 

1Jn 3, 5 

Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. 

Jn 14, 30 

Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. 

Jn 8, 46 

Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? 

Zsid 4, 15 

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk 

hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. 

1Pét 2, 22 

ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját 

Zsid 7, 26-28 

Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és az 

egek fölé emeltetett. 27Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be 

áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra 

megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. 28Mert a törvény erőtlen embereket rendelt 

főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a Fiút, aki örökre tökéletes. 

A törvény Mózes által adatott – A kegyelem és az igazság Krisztus által lett/valósult meg.  

Jn 1, 17 

Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. 

Hogyan? 

Mt 5, 17 

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. 

Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 

Krisztus azért jött, hogy betöltse a törvényt! 

 Gyakorlatilag betöltötte a Messiásról szóló próféciákat 

 Szent életet élt – tökéletes törvényszerű életével betöltötte a törvényt 
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Mt 11, 13 

Mert valamennyi próféta és a törvény is Jánosig prófétált.  

Lk 16, 16-17 

A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta Isten országát hirdetik, és mindenki erőnek 

erejével törekszik felé. 17De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző 

is elveszne. 

Megdöbbentő kijelentés! A törvényt és a prófétákat Keresztelő Jánosig hirdették – onnan pedig az 

evangéliumot! Vagyis Isten kegyelmének, a hitnek, a fiúságnak, a Szent Lélek ígéretének és a 

Krisztusban való szabadságnak evangéliumát! 

Mi Isten akarata (Istennek tetsző dolog)? Hogyan cselekedjük Isten akaratát? 

Jn 6, 28-29 

Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? 29Jézus ezt felelte 

nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. 

Most pedig nézzük meg a bűn, a (hús)test, a törvény és a halál összefüggéseit! 

Róm 2, 11 – 8, 39 

Ahogy vizsgáljuk ezeket az Igéket, tartsuk fejünkbe a következő 3 törvényt (törvényszerűséget).  

 A bűn és a halál törvénye 

Róm 7, 21 

Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszra 

van lehetőségem. 22Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, 23de 

tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt 

a bűn tagjaimban lévő törvényével. 24Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a 

halálra ítélt testből? 25Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én magam 

értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. 

Róm 8, 2 

mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál 

törvényétől. 

 A hit törvénye (A Jézus Krisztusban lévő élet szellemének törvénye Róm 8, 2) 

Róm 3, 27 

Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A 

cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. 

 Mózes törvénye 

Isten törvénye, a parancsolatok, amelyek megmutatják és felerősítik a bűn és halál törvényét. 

Róm 2, 11-16  

Mert Isten nem személyválogató. 12Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül 

vesznek majd el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azokat a törvény alapján sújtja majd az 

ítélet. 13Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak 

megigazíttatni. 14Mert amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, 

amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. 15Ezzel azt 

bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, bizonysága ennek lelkiismeretük és 
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gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket 16azon a napon, amelyen megítéli Isten az 

emberek titkait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. 

Azok igazulnak meg, akik betöltik a törvényt és nem azok, akik hallgatják! → Hogyan lehet betölteni a 

törvényt? A Krisztusba vetett hit által – vagyis Krisztusban, aki betöltötte a törvényt!  

Róm 10, 4 

Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. 

Róm 8, 4 

hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 

Róm 2, 17-29 

Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, 18és 

ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből; 19és meg 

vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, 20az oktalanok 

nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben megtestesült ismeret és igazság (az ismeret és 

az igazság formája morfozisz): 21ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod? Aki hirdeted: ne 

lopj, lopsz? 22Aki azt mondod: ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, 

templomrabló vagy? 23Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent? 24Bizony 

„miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között”, amint meg van írva. 
25A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt, de ha törvényszegő vagy, akkor 

körülmetéltséged körülmetéletlenséggé lett. 26Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény 

rendelkezéseit, nem számít-e Isten előtt a körülmetéletlensége körülmetéltségnek? 27És a származása 

szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, megítél majd téged, aki az Írás és a körülmetélés 

ellenére törvényszegő vagy. 28Mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, 

amely a testen, külsőleg látszik; 29hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a 

szívben van, Lélek szerint és nem betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől. 

Mózes törvényében csak az igazság és az ismeret formája van meg – de az igazság és az ismeret 

valósága (tartalma) Krisztusban lett meg. Forma/árnyék – Tartalom! 

Jn 1, 17 

Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el (lett meg, 

valósult meg). 

Az igazi zsidó belsőképpen az – a Krisztusban újjászületett ember! 

Róm 3, 1-8 

1Mi tehát a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélés haszna? 2Minden szempontból sok! Elsősorban az, 

hogy Isten rájuk bízta igéit. 3De mi van akkor, ha némelyek hűtlenné váltak? Vajon az ő hűtlenségük 

hűtlenné tenné Istent? 4Szó sincs róla! Sőt azt kell mondanunk: Isten igaz, viszont „minden ember 

hazug”, amint meg van írva: „Igaz légy beszédeidben, és győzedelmes, amikor vádolnak téged.” 5Ha 

pedig a mi gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, mit mondjunk? Emberi módon szólok: 

igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját? 6Szó sincs róla! Hiszen akkor hogyan ítélné meg Isten 

a világot? 7Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért 

kell még nekem bűnösként megítéltetnem? 8Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit 

állítanak némelyek, hogy tudniillik ezt mondjuk: Tegyünk rosszat, hogy jó következzék belőle? Az 

ilyeneket méltán sújtja az ítélet! 
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Róm 3, 9-20 

Hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem! Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy 

zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak, 10amint meg van írva: „Nincsen igaz ember egy 

sem, 11nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. 12Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, 

és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. 13Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, 

kígyóméreg az ajkukon; 14szájuk átokkal és keserűséggel van tele. 15Lábuk gyors a 

vérontásra, 16romlás és nyomorúság jár a nyomukban, 17és a békesség útját nem ismerik: 18Isten 

félelmével nem törődnek.” 19Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt 

élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. 20Mert a 

törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése 

adódik. 

Senki sem különb a másiknál – mindnyájan a bűn és a halál törvényszerűsége alatt vagyunk! 

Mózes törvényének betartásából senki sem igazulhat meg – mert csak a bűn felismerése van a 

törvény által! 

Róm 3, 21-31 

Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a 

próféták, 22mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs 

különbség, 23mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, 24Isten ingyen igazít meg az ő 

kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. 25Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére 

által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis 

elengedte 26türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi 

azt is, aki Jézusban hisz. 
27Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké 

által? Nem, hanem a hit törvénye által. 28Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a 

törvény cselekvésétől függetlenül. 29Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a népeké is? Bizony, a 

népeké is, 30mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit 

által. 31Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Semmiképpen! Sőt inkább érvényt szerzünk 

a törvénynek. 

Istennek igazsága – vagyis a Krisztusban való megigazulás hit által – a Mózesi törvény nélkül, mintegy 

mellette elhaladva jelent meg azoknak, akik hisznek Jézusnak!  

Istennek ez az igazsága nem más, mint a hit törvénye! 

A Mózesi törvényt hatálytalanná (hiábavalóvá, értéktelenné) tesszük a hit törvénye által? Távol 

legyen! – hanem inkább érvényt szerzünk neki! Miért? Mert törvényszerűen használjuk a törvényt – 

vagyis elismerjük annak eredeti célját → ami nem más, mint a bűn megmutatása! Ilyen módon 

magunkra vonatkoztatjuk a törvényt és felismerjük, hogy bűnös emberek vagyunk, akiknek 

Megváltóra van szükségük. És megtérünk! 

Róm 4, 1-8 

Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből? 2Ha ugyanis Ábrahám 

cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. 3De mit mond 

az Írás? „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” 4Aki fáradozik, annak a 

bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. 5Aki pedig nem fáradozik, hanem 

hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul. 6Ahogyan Dávid is 
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azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot: 7„Boldogok, 

akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. 8Boldog az az ember, 

akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.” 

Róm 4, 9-12 

Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? 

Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak Isten a hitet számította be igazságul. 10De milyen állapotában 

fogadta el őt igaznak: körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem 

körülmetéletlenül. 11Sőt a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának 

pecsétjéül kapta, hogy atyja legyen minden körülmetéletlen hívőnek, és az igazság azoknak is 

beszámíttassék; 12és hogy atyja legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nemcsak körül vannak 

metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk, Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. 

Róm 4, 13-25 

Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban 

az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. 14Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé 

lett a hit, és hiábavaló az ígéret, 15mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs 

törvény, ott nincs törvényszegés sem. 16Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen 

az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nemcsak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét 

követőknek is. 17Ő, ahogyan meg van írva: „sok nép atyjává tettelek téged”, mindnyájunk atyja Isten 

színe előtt, akiben hitt, aki megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. 18Reménység 

ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: „Ilyen sok lesz a te 

utódod!” 19Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt 

már saját teste, és Sára méhe is elhalt. 20Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt 

megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, 21és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten 

ígér, azt meg is tudja tenni. 22Ezért Isten ezt „be is számította neki igazságul”. 23De nem egyedül érte 

van megírva, hogy „beszámította neki igazságul”, 24hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert 

hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, 25aki halálra adatott 

bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. 

Ábrahám hite és a Mózesi törvény kapcsolata – Nem a Mózesi törvény által adatott az ígéret, hanem 

a hit törvénye/igazsága által!  

Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak (Ábrahám minden 

utódának)! 

Róm 5, 1-11 

Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2Őáltala 

járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, 

hogy részesülünk Isten dicsőségében. 3Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a 

megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a 

reménységet; 5a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a 

nekünk adott Szentlélek által. 6Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus 

az istentelenekért. 7Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a 

halált. 8Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt 

értünk, amikor még bűnösök voltunk. 9Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még 

inkább meg fog menteni minket a haragtól. 10Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, 

megbékéltettünk Istennel Fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog 
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élete által. 11Sőt ezenkívül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most 

részesültünk a megbékélésben. 

Hit által megigazultunk és megbékéltünk Istennel (Jézus halála által) MÁR MOST! Reménységünk 

szilárd, hogy az Ő megjelenésekor meg fogunk tartatni a haragtól (Jézus élete által)! 

Róm 5, 12-21 

Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre 

átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. 13Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn 

nem róható fel, ha nincs törvény. 14Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem 

Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. 15De nem igaz az, hogy 

amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak 

meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus 

kegyelme által sokakra. 16És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember 

bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont 

sokak elbukásából visz megigazulásra. 17Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál 

egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az 

igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. 
18Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága 

minden ember számára éltető megigazulássá. 19Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által 

sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. 20Közben 

pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még 

bőségesebben kiáradt a kegyelem; 21hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a 

kegyelem is az igazság által az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 

A bűn és a halál törvényének megjelenése egy ember által (az emberiség bukása). Ez alatt a törvény 

alatt él az egész emberiség (minden leszármazott) azóta is – mert mindenki vétkezett! 

A bűn és a halál törvényszerűsége tehát minden emberen uralkodik – ugyanakkor a hit 

törvényszerűsége (vagyis a kegyelem és az igazság ajándékának bővülködése/az életnek 

megigazulása/a kegyelem) hatalmat vesz sokkal inkább azok számára, akik hisznek! 

A Mózesi törvény közbejött, hogy még jobban megmutassa és felszínre hozza a bűnt – hogy 

megnövekedjék a bűn! 

Róm 6, 1-11 

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? 2Szó sincs róla! Akik 

meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? 3Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus 

Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? 4A keresztség által ugyanis eltemettettünk 

vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új 

életben járjunk. 5Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk 

vele feltámadásának hasonlóságában is. 6Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, 

hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 7Mert aki 

meghalt, az megszabadult a bűntől. 8Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni 

is fogunk. 9Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál 

többé nem uralkodik rajta. 10Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt 

az Istennek éli. 11Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek 

Krisztus Jézusban! 

Meghaltunk a bűnnek és fel is támadtunk Krisztussal, hogy új életben járjunk! Hogyan lehetséges ez? 
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Igy azt tartástok ti is magatokról – ilyen értelemben legyetek: 

Zsid 9, 26 

Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. 

Zsid 9, 28 

úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása 

nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. 

Jn 1, 29 

Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! 

1Kor 15, 56 

A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 

Jak 1, 15 

Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. 

Krisztus áldozatával eltörölte a bűnt, kimozdította a halál fullánkját – ezért a bűn és a halál már nem 

tud „megmarni”! A bűn ki van mozdítva, nem tud halált nemzeni! Tehát a halált is hatástalanította az 

Úr!  

Róm 6, 12-23 

Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek 

kívánságainak. 13Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem 

álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként 

szolgáljanak Istennek. 14Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a 

kegyelem uralma alatt éltek. 
15Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó 

sincs róla! 16Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre 

kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség 

szolgái az igazságra? 17De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint 

engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok! 18Miután tehát 

megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. 
19Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a 

törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok 

tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. 20Mert amikor a bűn szolgái voltatok, 

szabadok voltatok az igazságtól. 21De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most 

szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! 22Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, 

és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az 

örök élet. 23Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a 

mi Urunkban. 

Tehát ne engedelmeskedjünk a bűnnek, mert a bűn törvénye már nem uralkodik rajtunk! Nem 

vagyunk a bűn törvényszerűsége alatt többé, hanem a hit törvényszerűsége alatt vagyunk, vagyis a 

kegyelem alatt. Ez a magasabb rendű (erősebb) törvényszerűség felülírta az előzőt! 
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Róm 7, 1-6 

Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik 

az emberen, amíg él? 2Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, 

de ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. 3Amíg tehát 

él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, megszabadul e 

törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. 4Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a 

törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy 

gyümölcsöt teremjünk Istennek. 5Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított 

szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. 6Most azonban, miután 

meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a 

Lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. 

Törvényt ismerőkhöz – zsidókhoz szólok! 

Meghaltatok a Mózesi törvénynek – az, hogy régen megpróbáltátok betartani Mózes törvényét 

(azért, hogy ezáltal Isten elfogadjon titeket, vagy kiérdemeljétek, hogy szeressen) csak a halálnak 

termett gyümölcsöt.  

Most, megszabadultatok a Mózesi törvénytől, miután meghaltatok arra nézve! 

Gal 2, 15-21 

Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, 16tudjuk, hogy az ember 

nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is 

Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit és nem a törvény cselekvése 

által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. 17Ha pedig Krisztusban keresve 

megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Szó sincs 

róla! 18Mert ha ismét felépítem, amit leromboltam, saját magamat nyilvánítom 

törvényszegőnek. 19Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. 20Krisztussal 

együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet 

pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát 

adta értem. 21Nem vetem el Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor 

Krisztus hiába halt meg. 

A hit törvénye által meghaltam a Mózesi törvénynek, hogy Istennek éljek! 

Gal 3, 1-18 

Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha 

közöttetek feszítették volna meg? 2Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján 

kaptátok-e a Lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? 3Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben 

kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? 4Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így 

volna, valóban hiába. 5Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik 

közöttetek, vajon a törvény cselekedetei vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? 6Így van megírva: 

„Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” 7Értsétek meg tehát, hogy akik 

hitből valók, azok Ábrahám fiai. 8Mivel pedig előre látta az Írás, hogy Isten a népeket hit által igazítja 

meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden 

népe.” 9Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. 10Mert a törvény cselekedeteiben 

bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről 

meg van írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.” 11Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény 

által senki sem igazul meg Isten előtt, mert „az igaz ember hitből fog élni”. 12A törvény pedig nem 
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hitből van, hanem „aki cselekszi, az fog élni általa”. 13Krisztus megváltott minket a törvény átkától 

úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ” –, 14azért, hogy Ábrahám 

áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk. 
15Testvéreim, emberi módon szólok: a megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti 

érvénytelenné, vagy nem toldhatja meg. 16Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő utódának. 

Nem így mondja az Írás: „és az ő utódainak”, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: „és a te 

utódodnak”, aki a Krisztus. 17Ezt pedig így értem: azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített 

Isten, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem 

törli el az ígéretet. 18Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján 

volna; Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. 

Pogány népek, ti se menjetek be a Mózesi törvény alá (ami egyébként sem vonatkozott rátok soha), 

mert a megigazulás hit által van és marad. Krisztus váltott meg minket a törvény átkából, hogy 

Ábrahám áldása legyen minden népeken! 

Gal 3, 19-29 

Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt 

angyalok közölték közbenjáró által. 20Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig 

egy. 21A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla! Mert ha olyan törvény adatott volna, 

amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. 22De az Írás mindenkit bűn 

alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. 
23Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit 

kinyilatkoztatásáig. 24Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. 25De 

miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. 26Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a 

Krisztus Jézusban való hit által. 27Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek 

magatokra. 28Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, 

mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. 29Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám 

utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. 

Mózes törvénye tehát nem lehet a megelevenítés eszköze, mert éppen az Írás zárt mindenkit 

(zsidókat és a többi népet) bűn alá! – hogy az ígéret hit által adasson a hívőknek!  

Mózes törvénye tehát Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hit által igazuljunk meg! Minekutána 

eljött a hit, többé nem vagyunk a törvény uralmába zárva (sem zsidók, sem pogányok)!  

Gal 4, 1-11 

Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, 

jóllehet ura mindennek, 2hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott 

ideig. 3Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. 4De amikor 

eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, 5hogy a 

törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte 

Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” 7Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem 

fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. 8Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan 

isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. 9Most azonban, miután megismertétek Istent, 

vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen 

és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? 10Aggódva figyeltek a napokra, a hónapokra, 

az évszakokra és az esztendőkre. 11Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam értetek. 
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Ha már felszabadultatok a mind a Mózesi törvény, mind a bűn és a halál törvénye alól, a hit törvénye 

által – akkor miért akartok ismét bemenni ezek alá? Ha fiakká lettetek, miért akartok a bűn rabszolgái 

lenni? 

Gal 4, 21-31 

Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a 

törvény? 22Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt: az egyik a rabszolganőtől, a másik a 

szabad asszonytól. 23De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabad asszonytól való 

viszont az ígéret által. 24Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik 

a sínai-hegyi szövetség, amely szolgaságra szül: ez Hágár. 25Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában, 

megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. 26De a mennyei Jeruzsálem 

szabad: ez a mi anyánk. 27Mert meg van írva: „Ujjongj, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, 

aki nem vajúdtál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak.” 28Ti pedig, 

testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. 29De amint akkor a test szerint született 

üldözte a Lélek szerintit, úgy van ez most is. 30De mit mond az Írás? „Űzd el a rabszolganőt és a fiát, 

mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával.” 31Ezért tehát, testvéreim: mi 

nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. 

Az újjászületés által az ígéret gyermekei lettünk – a magasságos Jeruzsálem (az egyház) mindnyájunk 

anyja.  

Gal 5, 1-6 

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek 

magatokat újra a szolgaság igájába fogni. 2Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, 

Krisztus semmit sem használ nektek. 3De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki 

körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. 4Ha törvény által akartok megigazulni, 

elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. 5Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az 

igazság reménységét. 6Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a 

körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. 

A szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, álljunk meg! Ne engedjük magunkat 

rabszolgaság igájába fogni! 

Jézus Krisztusban csak a szeretet által munkálkodó hit számít! 

Róm 7, 7-13 

Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla! Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem 

volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná: „Ne 

kívánd!” 8De a bűn, kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem. Mert a törvény 

nélkül halott a bűn. 9Én törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn 

életre kelt, 10én pedig meghaltam, és megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett 

halálommá. 11Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem, és megölt általa. 
12A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. 13Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla! 

Hanem a bűn, hogy bűn volta nyilvánvalóvá legyen, a jó által hoz rám halált, hogy így a parancsolat 

által a bűn bűnné legyen. 

Mire jó tehát a Mózesi törvény? ismét: arra, hogy felismerjem a bűn és a halál bennem munkálkodó 

törvényszerűségét.  
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Mózes törvénye felerősítette a bűnt (hogy meglássam) és megmutatta nekem halálos állapotomat. 

Tehát nem Mózes törvénye ölt meg, hanem a bűn. Mózes törvénye szent, igaz és jó! 

Róm 7, 14-25 

Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája. 15Hiszen amit teszek, 

azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 16Ha 

pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. 17Akkor pedig már nem is 

én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. 18Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem 

lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. 19Hiszen nem azt 

teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20Ha pedig azt teszem, 

amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. 
21Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszra van 

lehetőségem. 22Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, 23de tagjaimban egy 

másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő 

törvényével. 24Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 25Hála legyen 

Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének 

szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. 

Ez a rész írja le a folyamatot, ahogy bűn és halál törvényszerűségét felismerem – mint zsidó, aki 

szeretnék hűséges lenni atyai hagyományaimhoz. A folyamat lényegében abból áll, hogy amint 

megpróbálom teljesíteni Mózes törvényét rájövök, hogy nem megy. A gyakorlatban nem tudom 

megtartani, mert gyenge a (hús)testem. Vagyis a (hús)testben ható bűn törvénye erősebb Mózes 

törvényénél és rabul ejt engem. Ez így van mind a zsidók, mint a törvény alá bemenni kívánó 

pogányok esetében.  

Kicsoda szabadít meg engem e halálra ítélt testből? Isten Fia, Jézus Krisztus! Ő általa jut el hozzám a 

kegyelem, vagyis a hit törvénye, amely erősebb a bűn és a halál törvényénél! 

Megjegyzés: Bár Krisztus megszabadít a bűn törvényétől, de nem veszi azt ki a játékból! A hit 

törvénye felülírja a bűn törvényét, ezért nem kell engedelmeskednem neki, hanem engedhetek az 

annál erősebb hit törvényének. Az engedelmességnek (vagy hitnek) harcát azért meg kell harcolnom, 

de úgy, hogy meg van bennem az erősebb törvény (a hit törvénye), amely megadja az erőt, hogy ne a 

bűn törvényének, hanem Istennek engedjek! 

Róm 8, 1-30 

Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, 2mert 

az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. 3Amire 

ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való 

áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a 

testben, 4hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek 

szerint. 5Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek 

dolgaira. 6A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, 7minthogy a test törekvése 

ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud 

engedelmeskedni. 8Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 
9Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs 

Krisztus Lelke, az nem az övé. 10Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek 

élet az igazság miatt. 11Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak 

közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a 

bennetek lakó Lelke által. 
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12Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. 13Mert ha test szerint 

éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14Akiket pedig 

Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem 

a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi 

lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: 

örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is 

dicsőüljünk. 18Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, 

amely láthatóvá lesz rajtunk. 19Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. 20A 

teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki 

alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, 21hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a 

romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. 22Hiszen tudjuk, hogy az 

egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. 23De nemcsak ez a világ, 

hanem még azok is, akik a Lélek zsengéjét kapták: mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a 

fiúságra, testünk megváltására. 24Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, 

amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? 25Ha pedig 

azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 
26Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy 

kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27Aki pedig a 

szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. 
28Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök 

elhatározása szerint elhívott. 29Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy 

hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. 30Akikről pedig ezt 

eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig 

megigazított, azokat meg is dicsőítette. 

Tehát nincs és nem is lehet semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak – a hit 

törvénye alatt vannak.  

Mert, a Krisztus Jézusban való hit szellemének törvénye (a hit törvénye) megszabadított engem a bűn 

és a halál törvényétől. → hasonlóan az aerodinamika törvénye, magasabb rendű törvény lévén, 

legyőzi a gravitáció törvényét. Ezért nem esik le egy 50 tonnás utasszállító addig, amíg az 

aerodinamika törvénye alatt van. Ha kijön abból (lelassul), akkor a gravitáció törvénye érvényesül 

rajta és lezuhan. A hit törvénye magasabb rendű – minden más törvényt felülír.  

Hogyan lehetséges ez? 

Ez a „felülírás” a Mózesi törvénynek lehetetlen volt, a (hús)test erőtlensége miatt. Ezért küldte el 

Isten az Ő egyszülött Fiát, aki emberré lett, hogy benne Isten elítélje a bűnt, vagyis megelégítette 

mind a Mózesi törvényt, mint a bűn és a halál törvényszerűségét – Jézus kereszthalála! v3-4. Hogy 

beteljesedjen a törvény bennünk, akik Szent Lélek szerint Krisztusban járunk! 

v5-8: A Lélek és a (hús)test törekvései. A (hús)test nem engedelmeskedik Mózes törvényének, nem is 

teheti. → akik (hús)testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt!   

v9-11: De akik Krisztusban vagyunk, nem vagyunk (hús)testben, hanem szellemben!  

 Ugyan a (hús)test halott a bűn miatt, vagyis a (hús)testben még mindig ott működik a bűn és 

a halál törvénye, bár felül van írva a hit törvényével – a szellemünk él a megigazulás által! 

 Mivel a Szent Lélek bennünk él, a mi halandó testünk is meg fog elevenedni – 

romolhatatlanságot fog magára ölteni a feltámadáskor! 
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v12-30: ANNAKOKÁÉRT! 

v12-13: Nem vagyunk adósai a (hús)testnek, hogy (hús)test szerint éljünk. Hanem a (hús)test 

cselekedeteit a szellemmel öldökölni tudjuk! (Gal 5, 24-25)  

v14-18: Megkaptuk a fiúságot, Isten Szellemét – erről saját szellemünk is tanúbizonyságot tesz. Miénk 

az örökség is! Szenvedéseink mindehhez és az eljövendő dicsőséghez képest apróságok! 

v19-25: Reménységben tartatunk meg – a testünk megváltására nézve. Ezért várjuk üdvösségünk 

beteljesülését állhatatosan! 

v26-30: Várakozás közben: 

 Isten Lelke segítségünkre siet 

 A Fiú közbenjár értünk 

 Minden a javunkra válik 

Mert, Isten: 

 eleve ismert 

 eleve el is rendelt 

 el is hívott 

 meg is igazított 

 meg is dicsőített 

Róm 8, 31-39 

Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32Aki tulajdon Fiát nem kímélte, 

hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33Ki vádolná 

Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. 34Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki 

meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. 35Ki választana el minket Krisztus 

szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy 

veszedelem, vagy fegyver? 36Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira 

becsülnek, mint vágójuhokat.” 37De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38Mert 

meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 

eljövendők, sem hatalmak, 39sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem 

választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 

Mit mondjunk tehát ezekre? 

Isten velünk van – ki állhat ellenünk? 

Mindent nekünk adott a Fiában (Fiával együtt)! 

 Kicsoda vádolhat meg? 

 Kicsoda ítélhet el (kárhoztat)? 

 Kicsoda szakaszthat el? 

SENKI ÉS SEMMI! 

Meg vagyok győződve! 

Ráadásul mindenben felettébb diadalmaskodunk! ÁMEN! 
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MEGJEGYZÉS: 

i. Az egyetlen Mózesi törvényhez hasonló dolog az Új Szövetségben: 

ApCsel 15, 19-21 

Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek 

Istenhez, 20hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta 

tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. 21Mert Mózesnek 

ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden 

szombaton olvassák. 

Tartózkodjatok a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlva holt állattól és a 

vértől.  

MERT: Mózesnek régi nemzedékek óta meg vannak a hirdetői – vagyis Mózesre és a 

zsidóságra való tekintettel, tiszteletből, de nem kötelezően. Ha ezektől távol tartjátok 

magatokat, jól lesz dolgotok.  

ii. Hogyan lehet erőtlenné tenni/hatályon kívül helyezni/érvényteleníteni Isten Igéjét? 

Mt 15, 6 

Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért 

Emberi rendelésekkel! (Mk 7, 9; 7, 13) 

Hogyan lehet hiába tisztelni Istent? 

Mt 15, 9 

Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak.” 

Úgy, hogy emberi rendeléseket tanítunk! (Mk 7, 7) 

VIGYÁZAT! Mi is érvényteleníthetjük életünkben Isten Igéjét és kiléphetünk a hit 

törvényszerűsége alól azzal, hogy saját magunknak találunk ki szabályokat vagy 

bemegyünk Mózes törvénye alá.  

Maga a Sátán is igyekszik az embert arra sarkallni, hogy ne Isteni, hanem emberi módon 

gondolkodjék! 

Mt 16, 23 

Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert 

nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. 

 

A hívők és a Mózesi törvény 

1Tim 1, 8-9 

Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. 9És tudjuk azt is, 

hogy a törvény nem az igaz ellen van (nem a megigazult emberre van rendelve)… 

Róm 10, 2-4 

Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret 

szerint. 3Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek 

érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. 
4Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. 

A törvényt betartani kívánó emberek csak a saját igazságukat igyekszenek érvényesíteni – Isten 

igazságának nem engedelmeskednek! 
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Zsidókhoz írt levél 

Egyik legkomolyabb levél a Krisztusban kötött új szövetség és az előző szövetségek (törvények) 

témájában. A Krisztusban kötött új szövetség a szövetségek teljessége (beteljesedése), Isten emberrel 

kötött szövetségének végső formája.  

Zsid 7, 1-28 

1Mert Melkisédek, Sálém királya, a magasságos Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből 

visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. 2Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. 

Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálém királya, vagyis békesség 

királya. 3Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, 

mivel pedig hasonló az Isten Fiához, pap marad mindörökké. 
4De gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek Ábrahám, a mi ősatyánk tizedet is adott a 

zsákmány legjavából. 5Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, 

hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint: ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jóllehet 

ők is Ábrahámtól származtak. 6De az, aki nem közülük származott, Ábrahámtól vett tizedet, és azt 

áldotta meg, aki az ígéretet kapta. 7Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. 8Itt 

halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. 9És hogy úgy 

mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, 10mert már jelen volt ősében, 

amikor Melkisédekkel találkozott. 
11Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által – mert a nép ez alatt kapta a törvényt –, 

mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap jöjjön el, aki nem Áron rendje 

szerint való? 12Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. 13Ugyanis 

akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. 14Mert ismeretes, 

hogy a mi Urunk Júdából származott, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott 

Mózes. 15És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan eljön egy másik pap, 16aki nem 

testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint. 17Mert róla szól a 

bizonyságtétel: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.” 18A korábbi parancsolatot Isten 

eltörli ugyan, mivel az erőtlen és haszontalan, 19mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de 

ugyanakkor jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk őhozzá. 20Ezenkívül: Jézus nem eskü 

nélkül lett főpappá – azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká –, 21hanem annak esküjével, aki így 

szólt hozzá: „Megesküdött az Úr, és nem bánja meg; pap vagy te örökké.” 22Ezért Jézus jobb 

szövetségnek lett a kezesévé. 23És azok többen voltak papok, mivel a halál nem engedte, hogy 

megmaradjanak szolgálatukban; 24az ő papsága viszont örökkévaló, mivel ő megmarad 

örökké. 25Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, 

hogy esedezzék értük. 
26Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és az 

egek fölé emeltetett. 27Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be 

áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra 

megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. 28Mert a törvény erőtlen embereket rendelt 

főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a Fiút, aki örökre tökéletes. 

v1-12: Új pap támad Melkisédek rendje szerint 

v12: a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is! 

v18-19: az előbbi parancsolat eltöröltetik (érvényét, hatályát veszti) 
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Zsid 8, 1-13 

Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a 

jobbjára ült a mennyekben; 2annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr 

épített, nem pedig ember. 3Mert minden főpap ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltetett, 

ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. 4Ha tehát a földön volna, nem is lehetne pap, 

mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. 5Ezek a papok a 

mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor 

el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt: „Vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, 

amelyet a hegyen megmutattam neked.” 
6Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb 

szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. 7Mert ha az első szövetség 

hibátlan lett volna, nem lett volna szükség a másodikra. 8Mert hibáztatja őket, amikor így szól: „Íme, 

eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával; 9nem 

olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket 

Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem 

velük – így szól az Úr. 10De ez lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával ama napok múltán kötök – 

így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az 

én népemmé lesznek. 11Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét: Ismerd meg az Urat! 

Mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. 12Mert irgalmas leszek 

gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé.” 13Amikor új szövetségről szól, 

elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. 

v6-8: új szövetség köttetik 

v13: a régi elavul, megöregszik és közel van az elmúláshoz 

Zsid 9, 1-28 

Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye. 2Mert sátrat építettek, 

melynek első részében volt a gyertyatartó, az asztal és a szent kenyerek: azt nevezték szentélynek. 3A 

második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek: 4ebben volt egy arany 

illatáldozati oltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetségládában volt az 

aranyedény mannával tele és Áron kivirágzott vesszeje meg a szövetség táblái, 5fölötte pedig a 

dicsőség kerúbjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen 

szólni. 6Miután ezeket így rendezték el: a sátor első részébe mindenkor bejárnak az istentiszteleti 

szolgálatot végző papok, 7a másodikba azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehet be 

azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. 8A Szentlélek 

ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető 

út. 9Példázat ez nekünk a mostani időre, mert ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, 

amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni azt, aki az áldozatot bemutatja. 10Ezek a külső 

rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új 

rendelkezés idejéig kötelezők. 
11Krisztus pedig mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely 

nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. 12Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon 

vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. 13Mert ha bakok és 

bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, 14akkor 

Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább 

megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. 
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15Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett 

bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. 16Mert ahol 

végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie; 17mert a végrendelet csak halál 

esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. 18Ezért van az, hogy az első szövetséget 

sem léptették életbe vér nélkül. 19Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden 

parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és 

meghintette a könyvet és utána az egész népet 20e szavakkal: Ez annak a szövetségnek a vére, 

amelyet Isten rendelt számotokra. 21Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat és az 

istentisztelet minden eszközét is. 22A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér 

kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. 23Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel 

tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. 24Mert nem 

emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy 

most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. 25Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel 

önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, 26mert akkor sokszor kellett 

volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy 

áldozatával eltörölje a bűnt. 27És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután 

pedig ítélet következik, 28úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor 

majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. 

v1-10: a régi szövetség alkalmatlansága 

v11-28: Jézus Krisztus áldozatának (kereszthalálának, vérének) elégségessége 

v26 és 28: a bűn eltörlése 

Zsid 10, 1-18 

Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az 

áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az 

odajárulókat. 2Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer 

megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. 3De az áldozatok évről évre a bűnökre 

emlékeztetnek. 4Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. 5Ezért, amikor eljön a 

világba, így szól: „Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem; 6égő- és bűnért való 

áldozatban nem telik kedved. 7Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van 

írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.” 8Előbb azt mondta: „Áldozatokat és ajándékokat, 

égő- és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz” (ezeket a törvény szerint mutatják 

be), 9de azután így szólt: „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat.” Megszünteti az elsőt, hogy 

helyébe állítsa a másodikat: 10Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása 

által egyszer s mindenkorra. 
11Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek 

sohasem képesek bűnöket eltörölni. 12Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, 

örökre Isten jobbjára ült, 13és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. 14Mert 

egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. 15De bizonyságot tesz nekünk a 

Szentlélek is, mert miután ezt mondja: 16„Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán – 

így szól az Úr –: Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, 17bűneikről és gonoszságaikról pedig 

többé nem emlékezem meg.” 18Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott 

áldozat. 

v1-4: ismét a Mózesi törvény alakalmatlanságának magyarázata 

v5-18: ismét Krisztus áldozatának elégségessége 
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v9: eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat 

v10: egyszer és mindenkorra megszentel (v12: örökre Isten jobbjára ül) 

v14: örökre tökéletessé tett – Hogyan? 

v16: az Ő törvényét (a hit törvényét) a szívbe és az elmébe írja 

v17: a bűnről nem emlékezik meg 

v18: a bűnök bocsánata – nincs értelme az áldozatoknak (Mózes törvényének) 

Kol 2, 14 

Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az 

útból, odaszegezve a keresztfára. 

Eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást! 

Ef 2, 14-18 

Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó 

falat, az ellenségeskedést, 15miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, 

hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16Megbékéltette mindkettőt 

egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, 17és eljött, 

békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. 18Mert általa van szabad 

utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 

A tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette (eltörölte).  

Tehát Mózes törvénye ilyen szempontból a hívők számára el van törölve és egy új törvény lép életbe: 

a Krisztus törvénye! 

1Kor 9, 21 

A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli – pedig nem vagyok Isten törvénye 

nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket 

Timóteust is így biztatja Pál: 

1Tim 6, 13-14 

Meghagyom neked Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius 

Pilátus alatt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, 14hogy tartsd meg a parancsolatot 

szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig.  

Tartsd meg a parancsolatot – egyes számban! 

Mi ez a parancsolat, mi ez az új törvény, mi ez az új parancsolat? 

A SZERETET az új parancsolat → ami mellesleg a törvény betöltése is! 

Jn 13, 34-35 

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy 

szeressétek egymást! 35Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 

szeretitek egymást. 
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Krisztus betöltötte a Mózesi törvényt → Őbenne mi is betöltöttük! 

Róm 2, 13 

Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazíttatni. 

Róm 8, 4 

hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint 

Mit jelent a törvény beteljesülése bennünk? 

Mt 22, 37-40 

Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 

elmédből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, 

mint magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. 

 Szeresd Istent 

 Szeresd felebarátodat 

E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták! 

Róm 13, 8-10 

Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, 

betöltötte a törvényt. 9Mert ez a parancsolat: „ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét”, és 

bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” 10A 

szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. 

Gal 5, 14 

Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 

TEHÁT: Az egész Mózesi törvény beteljesedése a szeretet! → a szeretet viszont csak a hit törvénye 

által tud „megszületni – létrejönni” bennünk!  

Tim 1, 5 

A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 

1Jn 3, 23 

Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, 

ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. 

A parancsolat még mindig egyes számban van! 

TEHÁT: a hívőknek adott új törvény/parancsolat: a szeretet törvénye!  

Jakab ezt a szabadság tökéletes törvényének illetve királyi törvénynek mondja.  

Jak 1, 25 

De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny 

hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. 
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Jak 2, 8 

Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”, 

helyesen cselekedtek. 

Jak 2, 12 

Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. 

Valóban, ha valaki e törvény alatt van, olyan szabad, mint egy király – azt csinál, amit akar! Sem Isten, 

sem ember nem fogja elítélni! Szabad ember – azt tesz, amit akar! 

A hit törvénye = A Jézus Krisztusban lévő élet Lelkének (Szellemének) törvénye = A Krisztus törvénye 

= A szeretet törvénye = A szabadság tökéletes (érett) törvénye = A királyi törvény 

 

Bűnrendezés a keresztény életében: 

1Jn 1, 8-10 

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az 

igazság. 9Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden 

gonoszságtól. 10Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg 

bennünk az ő igéje. 

Szív – Száj – Cselekedetek szintjei: 

1. Szív 

Felismerem, hogy az út, amin járok (az életem valamelyik területén) nem Isten szerint való – 

először a véleményem változik meg. Szent Lélek meggyőz a bűn jelenlétéről – felébredek! 

Kezdek egyetérteni Istennel abban, amit Ő lát az én múltbeli vagy jelenlegi viselkedésemmel, 

hozzáállásommal kapcsolatban. Kezdem felismerni, hogy amire Ő nemet mondott, én igent 

mondtam – és elkezd megváltozni a szívem, helyes irányban! 

2. Száj 

A szívemben megfogant megtérést a szavaim segítségével „hozom elő”, mielőtt a 

cselekedeteimmel teljessé tenném azt. Hogyan? 

A bűnvallásban kerülnek napvilágra sötét cselekedeteim Isten és ember előtt. Szavaim 

területén megtérésem legfontosabb kifejeződése a bűnvallás! 

 A bűnvallásban személyes vétkeimet tárom fel, nem általánosságokat! Én ezt… és 

ezt… tettem, mondtam, gondoltam, vagy mulasztottam el megtenni! Amikor így 

megnyílok, büszkeségem és kevélységem eltűnik a süllyesztőben. 

 A bűnvallásban felvállalom saját felelősségemet bűneimért. Nem kényszerített 

senki, én tettem, én akartam az én felelősségem! Nem keresek mentséget, nem 

keresek kifogást. Beismerem, hogy akarattal vétkeztem és szükségem van Isten 

megbocsájtására, amit egyáltalán nem érdemlek meg! A bűneik megvallása nyitja 

meg a csatornát Isten kegyelmének áradására! 1Jn 1, 9 

 A bűnvallásban benne van az is, hogy a bűnnek ellene mondok és kijelentem, 

hogy elvágok minden köteléket, ami hozzá kötözött. Ez főleg abban az esetben 

elengedhetetlen, ha okkult, vagy démoni befolyás alatt elkövetett bűnökről, 

illetve szexuális természetű bűnökről van szó. A bűnöket tehát szóban meg kell 

tagadni és közösségemet velük el kell vágni. 

 



Nehémiás kapui 

 

64 
 

3. Cselekedetek 

A bűnök megvallását a bűnök elhagyásának kell követnie.  

 Keresztelő János pontosan és gyakorlatban várta el a megtérést Lk 3, 8 

 Zákeus esetében szintén gyakorlati lépések történtek Lk 19, 1-10 

 Pál apostol kijelentése önmagáért beszél: 

ApCsel 26, 20 

Hanem először a Damaskusbelieknek és Jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész 

tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek 

meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. 

A cselekedeteim szintjén való megtérésem nem csak abban mutatkozik meg, hogy elhagyom 

azt a bizonyos bűnt, hanem abban is, hogy ha ezzel a bűnnel károkat okoztam mások 

életében, akkor ezeket a károkat megtérítem – vagyis jóvá teszem. Tehát, amennyiben 

lehetséges, a múltban elkövetett bűneinket helyre kell raknunk, mind anyagi téren, mind 

pedig kapcsolataink területén.  

 

Pl. kapcsolatok:  

 Van, akivel meg kell szakítanom a kapcsolatot (bűnös kapcsolat).  

 Van, akinek meg kell bocsájtanom. (Ebben a kategóriában én magam is benne 

lehetek) 

 Van, akitől bocsánatot kell kérnem 

 Mindenkivel pedig meg kell békülnöm! 

 

Ez a bűnrendezés folyamatának teljessége az életemben, amely lehetőséget ad Istennek, hogy 

megbocsásson nekem és meggyógyítsa az életemet! 

 

2. Ördög – Sátán 

A Sátán eredetére itt nem térünk ki, mert a hagyományos tanítás szerintem nagyon gyenge lábakon 

áll. Talán egy későbbi sorozatban belemegyünk. Ami viszont lényeges: 

Sátán és a gonosz angyalok és démonok sokasága „garázdálkodik” a földön azzal a céllal, hogy minket 

embereket becsapjon, megrontson, pusztítson az életünk minden területén illetve, ha teheti meg is 

öljön → azzal a végső céllal, hogy minél több ember menjen vele együtt a tűznek tavába, a második 

halálba, örökké.   

Jn 10, 10 

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt 

bőségben éljenek. 

Komoly hatalom adatott neki a földön és operál is vele.  

Lk 4, 5-8 

Ezután felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szempillantás 

alatt, 6és ezt mondta neki: Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és 

annak adom, akinek akarom. 7Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. 8Jézus így válaszolt neki: 

Meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” 
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Mindezt a hazugság hatalmával gyakorolja, mert a Sátán hazug és a hazugság atyja.  

Jn 8, 42-45 

Jézus így szólt hozzájuk: Ha Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől indultam el, 

és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. 43Miért nem értitek az én 

beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. 44Ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és 

atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az 

igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a 

hazugság atyja. 45Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. 

Nagyon kell vele vigyázni, mert okos – amikor kérdez, akkor is hazudik.  

1Móz/Ter 3, 1 

A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az 

asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? 

Jézus azért is jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, és őt hatékonyságától megfossza! 

1Jn 1, 8 

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. 

Zsid 2, 14-15 

Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy 

halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, 15és megszabadítsa 

azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. 

Megsemmisítette – nem azt jelenti, hogy megölte (megfosztotta a létezésétől). Az eredeti görögben a 

szó jelentése: hatalmától, cselekvőkésségétől, hatékonyságától fosztotta meg.  

Kol 2, 14-15 

Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az 

útból, odaszegezve a keresztfára. 15Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, 

nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. 

 Lefegyverezte – megfosztotta fegyvereitől 

 Nyilvánosan megmutatta/felfedte gyengeségét 

 Krisztusban legyőzte 

 

3. A halál (és pokol) 

A kettő egymással összefüggésben jelenik meg az Írásokban.  

A halál első körben a jelenlegi fizikai testünk elmúlását jelenti. Nem a létezésünktől való 

megfosztás, csak a létforma megváltozása. A halállal az ember kilép az általunk ismert tér-idő 

dimenzióból és belép az örökkévalóság dimenziójába – vagyis a létformája változik meg.  

A pokol: az eltávozottak szellemeinek gyűjtőhelye (Seol, Hádész) 

A halál második körben a tűznek tavát jelenti, a „második halál” – a hová a gonosszal együtt végül 

minden hitetlen kerül (testben).  
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A halál és a pokol ugyanakkor személyekként is megjelennek a Jelenések könyvében: 

Jel 6, 8 

És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik 

a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, döghalállal és a föld vadállatai által. 

Jel 20, 13-15 

A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és 

megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. 14És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába. 

Ez a második halál, a tűz tava. 15Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett. 

Mit tett Jézus a halállal a hívő emberek számára? 

2Tim 1, 8-10 

Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem 

együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 9Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent 

hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az 

idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. 10Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, 

Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra 

hozta az elmúlhatatlan életet. 

Megtörte a halál erejét – eltörölte/hatástalanította a halált és világosságra hozta az életet és a 

halhatatlanságot az evangélium által! 

ApCsel 2, 24 

De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa 

őt. 

 

4. Világ 

Az emberek által felépített társadalmi rendszer, gondolkodásmód. Két módon van hatással: 

 Nyílt üldözés 

 Észrevétlen beszivárgás 

1Jn 5, 19 

az egész világ a gonoszságban vesztegel. 

 

Gal 1, 4 

A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek 

és a mi Atyánknak akarata szerint. 

Vigyázat! Ha valaki a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz! 

Jak 4, 4 

Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a 

világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. 
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Ezért: 

1Jn 2, 15-17 

Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az 

Atya szeretete. 16Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal 

való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. 17A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; 

de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 

Mindaz, ami a világban van, az árvaság kifejeződése: 

 A test kívánsága – ellátás (birtoklásvágy) 

 A szemek kívánsága – hatalom (hatalomvágy) 

 Az élettel való kérkedés – védelem (élvezetvágy) 

Ezek nem az Atyától valók – nem méltók a fiakhoz! 

Fel kell készülnünk, hogy a világ gyűlölni fog minket! Nem vagyunk e világból valók, ezért a világ 

sosem fog szeretni minket! 

Jn 15, 18-27 

Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. 19Ha a világból valók 

volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak 

ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. 20Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam 

nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én 

igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. 21De mindezt az én nevemért teszik veletek, 

mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. 22Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, 

nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. 23Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat 

is. 24Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna 

bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. 25De be kell 

teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvényükben: „Ok nélkül gyűlölnek engem.” 
26Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, 

az tesz majd bizonyságot énrólam; 27de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. 

1Jn 3, 13 

Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. 

1Jn 4, 17 

Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert 

ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. 

Jn 17, 14-16 

Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok 

a világból való. 15Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a 

gonosztól. 16Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 17Szenteld meg őket az 

igazsággal: a te igéd igazság. 
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A világ legyőzése: 

Jn 16, 33 

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, 

de bízzatok: én legyőztem a világot. 

Jézus legyőzte a világot! 

1Jn 5, 4-5 

Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi 

hitünk. 5Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 

Aki Krisztusban van, vagyis Isten fia, legyőzi a világot! 

Hogyan? 

Gal 6, 14 

Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által 

keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára. 

Meghaltam a világ számára és a világ is az én számomra! 

 

5. Az idő 

Ebben a kor(szak)ban mindannyian be vagyunk zárva az idő rabszolgaságába. Az idők pedig gonoszok! 

Ef 5, 15-17 

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16kihasználva az alkalmas időt, 

mert az idők gonoszak. 17Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr 

akarata. 

Ef 6, 13 

Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent 

leküzdve megállhassatok. 

Az ember az idő fogságába esett – ki akar törni, de nem tud! 

Zsolt 89, 49 

Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált s megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? 

Krisztusban új értelmet nyer az idő: ahogy telik az idő, nem egyre kevesebb van hátra az életemből, 

hanem egyre kevesebbet kell várnom a nagy találkozásra, amiben minden megváltozik! 
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A kronosz és a kairosz idő 

Kronosz: az idő folyamatos múlása – felfalja gyermekeit… 

Kairosz: amikor Isten beleavatkozik az időbe – az a pillanat, amikor eljön az Úr, amikor a „Menny” 

találkozik a „Földdel”. A meglátogatás ideje. Az alkalmas idő. Isten „hirtelen-je”. Bár hirtelen jön el 

számunkra, de ez nem azt jelenti, hogy véletlenszerű – ezek a kairosz idők meg vannak tervezve 

Istennél.  

Kronosz:  

Préd 3, 1-8 

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. 2Megvan az ideje a 

születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az 

ültetvény kitépésének. 3Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az 

ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. 4Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az 

ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. 5Megvan az ideje a 

kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és 

megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. 6Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az 

ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. 7Megvan az 

ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan 

az ideje a beszédnek. 8Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az 

ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. 

Préd 3, 11 

Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de 

az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket megalkotott. 

Préd 9, 12 

Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba 

kerülhetnek, ahogyan a madarak tőrbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelepcébe az emberek is, ha 

hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje. 

Zsolt 102, 14 

Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmezz neki, itt van már az ideje! 

Mt 2, 7 

Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a 

csillag – kronosz 

Mt 2, 16 

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és 

megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb 

fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott. – kronosz 
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Kairosz:  

 

1Móz/Ter 18, 14 

Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. 

1Móz/Ter 21, 2 

Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki 

Isten. 

Róm 9, 9 

Mert így szól az ígéret: „Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának.” – kairosz 

Jer 46, 17 

A fáraót, Egyiptom királyát szájhősnek nevezik, aki elmulasztotta az alkalmat. 

Dán 7, 21-22 

Láttam, hogy ez a szarv hadat indított a szentek ellen, és legyőzte őket, 22míg el nem jött az öregkorú, 

és igazságot nem szolgáltatott a Felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a 

szentek birtokba vették a királyságot. 

Dán 7, 25 

Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felséges szentjeit. Arra törekszik, hogy 

megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra meg két 

időszakra és egy fél időszakra. 

Hab 2, 3 

Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik 

is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. 

Nagyon komoly kairosz! 

Mk 1, 15 

Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! – 

kairosz 

Kairosz idők Jézus életében: 

Lk 4, 13 

Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre. – kairosz 

Mt 8, 29 

És egyszerre felkiáltottak: Mi dolgod velünk, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj 

minket? – kairosz 
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Mt 26, 18 

Ő ezt válaszolta: Menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Az 

én időm közel van, nálad tartom meg a páskavacsorát tanítványaimmal. – kairosz 

Lk 19, 44 

földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem 

ismerted fel meglátogatásod idejét. – kairosz 

Jn 7, 6 

Jézus pedig így szólt hozzájuk: Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. – 

kairosz 

Gal 4, 4-5 

De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek 

alávetve, 5hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. – kronosz 

Róm 5, 6 

Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. – kairosz 

Lk 4, 16-21 

Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és 

felállt, hogy felolvasson. 17Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a 

könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18„Az Úrnak Lelke van énrajtam, 

mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a 

szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a 

megkínzottakat, 19és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 20Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, 

átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött; 21ő pedig így 

kezdett beszélni hozzájuk: Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. 

 

Kairosz idők Jézus példabeszédeiben: 

Mt 21, 34 

Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. – 

kairosz 

Lk 8, 13 

Akiknél a köves helyre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg 

bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. – kairosz 

Lk 12, 56 

Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni? – 

kairosz 
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Lk 21, 8 

Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én 

nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket! – kairosz 

Kairosz idő a mi életünkben: 

2Kor 6, 2 

Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, 

most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! – kairosz 

Róm 3, 26 

türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki 

Jézusban hisz. – kairosz 

Róm 8, 18 

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá 

lesz rajtunk. – kairosz 

Gal 6, 9 

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem 

lankadunk. – kairosz 

Ef 5, 15-17 

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16kihasználva az alkalmas időt, 

mert az idők gonoszak. 17Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr 

akarata. – kairosz 

2Tim 4, 3 

Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek 

maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. – kairosz 

Róm 13, 11 

Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van 

hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. – kairosz 

Zsid 4, 16 

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, 

amikor segítségre van szükségünk (a szükség idején). – eukairosz 

1Pét 5, 6 

Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 

– kairosz 
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Kairosz idő a jövőben – amikor Jézus visszajön: 

Mk 13, 33 

Vigyázzatok, virrasszatok! Mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. – kairosz 

Jel 1, 3 

Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami 

meg van írva bennük: mert az idő közel van. – kairosz 

Jel 11, 18 

Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd 

a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek 

és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. – kairosz 

Jel 22, 10 

És így szólt hozzám: Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. – kairosz 

 

 

8. Börtön kapu – a fogság metaforája 

 

A börtön valósága 

 József börtönben 1Móz/Ter 39, 19 – 40, 23 

 Sámson börtönben Bír 16, 21 

 Királyok börtönben Hósea, Izrael királya 2Kir 17, 1-4; Jojákin Júda királya 2Kir 25, 27 

 Jeremiás börtönben Jer 37, 15 

 Keresztelő János börtönben Mt 14, 3 

 Jézus börtönben – 1 éjszaka 

 Péter esküdözése  

Lk 22, 33 

Ő így válaszolt: Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is! 

 Aztán Péter börtönben először 

ApCsel 5, 21 

Ekkor azonban megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és féltékenységtől 

eltelve 18elfogták az apostolokat, és börtönbe vetették őket. 19De az Úr angyala éjszaka 

megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik: 20Menjetek, álljatok fel a 

templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét! 21Ők 

engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett 

a főpap és kísérete, összehívták a nagytanácsot, Izráel véneinek egész testületét, és elküldtek 

a börtönbe, hogy vezessék elő őket. 22A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben, 

ezért visszatérve jelentették: 23A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó 

előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. 24Amint a templomőrség 

parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, és ezt kérdezték: 

Miként történhetett ez? 25De valaki odament, és jelentette nekik: Íme, azok a férfiak, akiket 

börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet. 26Ekkor elment a 
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parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, 

hogy megkövezi őket. 27Bevitték, és a nagytanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte 

kihallgatásukat: 28Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme, 

egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a 

vérét. 29Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint 

az embereknek. 30A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve 

kivégeztetek. 31Isten őt mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és 

bűnbocsánatot adjon Izráelnek. 32Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a 

Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki. 

 Péter börtönben másodszor 

ApCsel 12, 1-11 

Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes 

tagjaival. 2Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. 3Amikor látta, hogy ez tetszik a 

zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogatta Pétert is. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepén 

történt. 4Miután elfogatta Pétert, börtönbe vetette, és átadta négy, egyenként négy tagból 

álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé 

vezettetni. 5Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte 

Istenhez. 6Amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter – két bilinccsel 

megkötözve – két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. 7És íme, az 

Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette 

Pétert, és így szólt hozzá: Kelj fel gyorsan! És lehulltak a bilincsek Péter kezéről. 8Ezt mondta 

neki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat! Péter megtette. Az angyal pedig ezt 

mondta neki: Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem! 9Péter kiment, és követte őt, de nem 

tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást 

lát. 10Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a 

városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, 

azután hirtelen eltűnt mellőle az angyal. 11Ekkor Péter magához tért, és így szólt: Most tudom 

igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből és mindabból, 

amit a zsidó nép várt. 

 Pál börtönben 

ApCsel 16, 16-34 

Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött 

velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott 

gazdáinak. 17Követte Pált és minket, és így kiáltozott: Ezek az emberek a magasságos Isten 

szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek! 18Ezt több napon át művelte. Mivel Pált 

bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek: Parancsolom neked Jézus Krisztus 

nevében, hogy menj ki belőle! És az még abban az órában kiment belőle. 19Amikor pedig 

látták a gazdái, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a 

hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. 20Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták: 

Ezek az emberek felforgatják a városunkat. 21Zsidók lévén, olyan szokásokat hirdetnek, 

amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak 

vagyunk. 22Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és 

megbotoztatták őket. 23Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és 

megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. 24Az pedig, mivel ilyen parancsot 

kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. 
25Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig 

hallgatták őket. 26Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön 

alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. 27Amikor a 
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börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, 

és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. 28Pál azonban 

hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk! 29Ekkor az 

világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; 30majd kivezette őket, és ezt 

kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: 31Higgy az 

Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. 32Ekkor hirdették az Isten igéjét neki 

és mindazoknak, akik a házában voltak. 33Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még 

abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével 

együtt. 34Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza 

népével együtt hisz az Istenben.  

Ef 3, 1 

Ezért vagyok én, Pál Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. 

Mindhárom esetben Isten nyitotta meg a börtön ajtaját! + Mennyei ember 

 

Krisztus felhívja a figyelmet, hogy látogassuk meg azokat, akik közülünk börtönben vannak! 

Mt 25, 32-46 

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül 

dicsősége trónjára. 32Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, 

ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket 

pedig bal keze felől állítja. 
34Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az 

országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. 35Mert éheztem, és ennem 

adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36mezítelen 

voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek 

hozzám. 37Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy 

enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk jövevénynek, 

hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39Mikor láttunk 

betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40A király így felel majd nekik: Bizony 

mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb 

testvéreim közül, velem tettétek meg. 
41Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és 

angyalainak elkészített örök tűzre! 42Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és 

nem adtatok innom, 43jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem 

ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44Akkor ezek is így 

válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy 

mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45Akkor így felel 

nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek 

közül, velem nem tettétek meg. 46És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az 

örök életre. 

Emlékeztető: 

Zsid 13, 3 

Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik 

magatok is testben vagytok. 

Jel 2, 10 

A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és 

életre kelt: 9Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok 

káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán 

zsinagógája. 10Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni 
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közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű 

mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. 11Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek 

mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál. 

 Az apostolok és Isten szolgái gyakran látják a börtönt belülről! 

Ef 3, 1 

Ezért vagyok én, Pál Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. 

Fil  1 

Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és 

munkatársunknak 

Fil  9 

a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még 

fogoly is Krisztusért. 

Ef 4, 1 

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, 

amellyel elhívattatok 

2Tim 1, 8 

Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj 

velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 

Kol 4, 10 

Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam és Márk, Barnabás unokaöccse, aki felől 

utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be 

Fil 23 

Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban 

Pál annyira azonosult Krisztussal és küldetésével, hogy a börtönben töltött idők hatására 

Krisztus foglyaként írja le saját magát! 

 

Plusz: Megkínozva Krisztusért – könyv + videó (YouTube) Richard Wurmbrandt. Keresztény 

üldözés korunkban! 

 

Krisztus a börtönben lévő lelkeknek prédikált halála és feltámadása között. A poklot, mint börtönt 

írja le 

1Pét 3, 18-22 

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen 

minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. 19Így ment el a 

börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, 20akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten 

türelmesen várakozott Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek 

menekült meg a vízen át. 21Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a 

test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus 

által, 22aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, 

hatalmasságok és erők. 

 

 

 

 



Nehémiás kapui 

 

77 
 

A gonosz szellemek és Sátán is kerülhetnek börtönbe 

Jel 18, 2 

Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből: nagy hatalma volt, és dicsősége 

beragyogta a földet. 2És ezt kiáltotta erős hangon: Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök 

lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan madár és minden tisztátalan és 

utálatos állat rejtekhelyévé (börtönévé) lett. 

Jel 20, 1-3; 7 

És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a 

kezében. 2Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, és megkötözte ezer 

esztendőre, 3levetette az alvilágba, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a 

népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. 

7Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből 

A végső börtön a tűznek tava, a második halál. 

Jel 20, 10 

Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis 

próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké. 

Jel 20, 14 

És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. 15Ha valaki nem volt 

beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett. 

 

Szabadulás a gonosz szellemektől (mint börtönből) 

Zsolt 142, 7 

Figyelj esedezésemre, mert igen elesett vagyok! Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak 

nálam! 8Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet! Körém sereglenek majd az 

igazak, amikor jót teszel velem. 

Zsolt 102, 20-21 

Mert letekintett az ÚR a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, 21hogy meghallja a foglyok 

sóhajtását, és megszabadítsa a halálraítélteket. 

Zsolt 79, 11 

Jusson eléd a foglyok sóhajtása, tartsd meg a halálraítélteket, mert hatalmas a te karod! 

Éz 42, 6-7 

Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg 

szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. 7Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a 

börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket! 
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Éz 61, 1-3 

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek 

a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon 

bocsátást a megkötözötteknek. 2Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának 

napját, vigasztalok minden gyászolót. 3Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol 

helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR 

ültetvényének: őt ékesítik. 

Lk 4, 18-19 

Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és 

felállt, hogy felolvasson. 17Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a 

könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18„Az Úrnak Lelke van énrajtam, 

mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a 

szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a 

megkínzottakat, 19és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 

 

A szabadulás és belső gyógyulás kulcsa – a megbocsájtás 

Mt 5, 23-26 

Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami 

panasza van ellened, 24hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és 

akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat! 25Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele 

az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne 

kerülj! 26Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. 

Mt 18, 21-35 

Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem 

vétkező testvéremnek? Még hétszer is? 22Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, 

hanem még hetvenszer hétszer is. 23Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta 

számoltatni a szolgáit. 24Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki tízezer talentummal 

volt adósa. 25Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, 

gyermekeit és mindenét, amije van, és úgy fizesse meg. 26A szolga ekkor leborult előtte, és így 

esedezett: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. 27Az úr pedig megszánta a 

szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. 28Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott 

egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta 

neki: Fizesd meg, amivel tartozol! 29Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel 

irántam, és megadom majd neked. 30De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg 

meg nem fizeti a tartozását. 31Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és 

jelentették uruknak mindazt, ami történt. 32Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz 

szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. 33Nem kellett volna neked is 

megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? 34És ura haragjában átadta őt, 

hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. 35Így tesz majd az én mennyei Atyám is 

veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő testvérének. 
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Hogyan léphetnek be gonosz lelkek (szellemek) az ember életébe? 

 Ha valaki behívja őket, vagy egy tekintélyben felette álló ember hívja be az életébe 

 Örökletes úton – generációs gyógyulás 

 Érzelmi sebek útján – amikor rosszul reagálunk bizonyos helyzetekre: nem maga a bűn sebzi 

meg az érzelmeinket, hanem ahogy reagálunk rá. Itt játszik főszerepet a megbocsájtás! 

  Bűnök által 

Lehetnek-e keresztények gonosz lelkek (szellemek) befolyása alatt?  

Igen, lehetnek, sőt minden keresztényre hatnak a gonosz lelkek bizonyos mértékben: 

 Kísértés – mindenki 

 Zaklatás – már kevesebben 

 Elnyomás – még kevesebben 

 Megszállottság – csak a nem hívők esetében lehetséges. Tehát keresztény lehet démonizált, 

de megszállott nem, mert Isten Lelke benne él.  

 

A szabadulás területei 

 Szülői kapcsolatok 

Szeretet 

Megerősítés 

Érzelmek szabadsága, kimutatása 

Nevelés 

Gondoskodás 

Biztonság 

 

 Bántalmazás 

Fizikai 

Verbális – szavakban kifejezett 

Szexuális 

 

 Szexuális kapcsolatok 

Heteroszexuális 

Homoszexuális 

Állatokkal és egyéb perverziók 

 

 Okkult tevékenységek 

Rengeteg ága van… 

Spiritizmus 

Asztrológia 

Jövendőmondás 

Hamis vallások, stb.  
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 Függőségek 

Alkohol 

Drogok, kábítószer 

Pornográfia 

Számítógépes játék 

Internet 

Kütyük 

Evés 

Emberek – kapcsolat függőség. Sokszor vezető függőség 

 

 Erőszak, amit mi követtünk el 

 

 Nem megbocsájtás 

 

Megjegyzés: amikor szabadítás történik, akkor minden esetben belső gyógyulásra is szükség van. 

Mindazáltal, a belső gyógyulás nem mindig jár együtt szabadítással.  

 

Ima szabadulásért: 

 Megtérés és hit megvallása 

 Ellene mondás a gonosz tetteknek és a gonosznak 

 Megbocsájtás 

 A gonosz szellem kiűzése hatalommal 

 Áldás 

 

9. Lovak kapuja – a győzelem (a győztes) metafórája 

 

Jel 6, 2 

És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, 

hogy újra győzzön. 

Jel 19, 11-16 

És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan 

ítél és harcol, 12szeme tűz lángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta 

kívül; 13és véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 14A mennyei seregek 

követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15Szájából éles kard jött ki, hogy megverje 

vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten 

búsult haragjának borsajtóját. 16Ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és 

uraknak Ura.  
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Jel 19, 19-21 

És láttam, hogy a fenevad, a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és 

serege ellen, 20de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő 

színe előtt, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták 

annak képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. 21A többiek pedig megölettek a 

lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból. 

Illést tüzes szekéren viszi fel a forgószél – a lovak itt is jelen vannak.  

2Kir 2, 11-12 

Amikor azután beszélgetve továbbmentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és 

elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. 12Elizeus látta ezt, és így 

kiáltozott: Atyám, atyám, Izráel harci kocsija és annak hajtója! Azután nem látta őt többé. Ekkor 

megragadta a ruháját, és két darabra tépte.  

Atalját (Júda gonosz királynője, Jezabel lánya, aki valahogy megmenekült Jéhutól) a Lovak kapujánál 

ölte meg a nép! 2Krón 23, 1-15 

Eszter 6, 7-11 

Azért ezt felelte Hámán a királynak: Annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, 8hozzanak 

királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és 

tegyenek a fejére királyi koronát! 9Adják át a ruhát és a lovat a király egyik legelőkelőbb 

főemberének! Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város 

főterén, és ezt kiáltozzák előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. 10Akkor a 

király ezt mondta Hámánnak: Siess, hozd azt a ruhát és lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó 

Mordokajjal, aki a király kapujában ül! Semmit se hagyj el abból, amit mondtál! 
11Ekkor Hámán fogta a ruhát és a lovat, felöltöztette Mordokajt, majd végiglovagoltatta a város 

főterén, és ezt kiáltozta előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. 

Zsolt 33, 17 

Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. 

Zsolt 147, 10 

Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. 11Az istenfélőkben gyönyörködik 

az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. 

Zakariás 1 lovai + Jelenése lovasai, akik ítéletre lovagolnak ki (Jel 6, 4-8)! 

Zak 12, 4 – vak ló őrült lovasa 

Azon a napon – így szól az ÚR – azzal verem meg őket, hogy a lovak mind megvadulnak, és a lovasok 

megzavarodnak. Júda házát éberen őrzöm, de a népek lovait vaksággal verem meg. 

Győzelem 

Mt 12, 18-21 

„Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom 

neki, és ítéletet hirdet a népeknek. 19Nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az 

utcákon. 20Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi 

az ítéletet. 21És az ő nevében reménykednek majd a népek.” 
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1Kor 15, 54-57 

Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, 

akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! 55Halál, hol a te diadalod? Halál, 

hol a te fullánkod?” 56A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 57De hála legyen Istennek, 

aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 

Róm 8, 37 

De mindezekben (felettébb) diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (Több, mint győztesek 

vagyunk!) 

Jn 16, 33 

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, 

de bízzatok: én legyőztem a világot. 

1Jn 5, 4 

Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi 

hitünk. 5Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? 

2Kor 2, 14 

De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének 

illatát terjeszti általunk mindenütt. 

1Jn 2, 12-14 

Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. 13Írok nektek, apák, mert 

ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. 14Írtam nektek, 

gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. 

Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. 

1Jn 4, 1-6 

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, 

mert sok hamis próféta jött el a világba. 2Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy 

Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. 3Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől 

van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. 4Ti 

Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, 

aki a világban van. 5Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. 6Mi 

Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. 

Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. 

Róm 12, 21 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. 

2Péter 2, 19 

Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami 

legyőzte. 
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Jel 5, 5 

Ekkor az egyik vén így szólt hozzám: Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és 

felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. 

Jel 17, 14 

Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak 

Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. 

Jel 12, 11 

Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket 

mindhalálig. 

Aki győz: 

Jel 2, 7 

Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. 

Jel 2, 11 

Aki győz, annak nem árt a második halál. 

Jel 2, 17 

Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új 

nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. 

Jel 2, 26-28 

Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, 27hogy 

legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; 28ahogyan én is hatalmat 

kaptam erre az én Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. 

Jel 3, 5 

Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást 

teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.  

Jel 3, 12 

Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én 

Istenem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá 

az én Istenemtől, és az én új nevemet. 

Jel 3, 21 

Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és 

Atyámmal együtt ülök az ő trónján. 

A Lovak kapujánál a nép ölte meg Atalját – a nép bonotta le az illegitim hatalmat! A győztes 

mentalitás nem csak a vezetőkben épült fel, hanem az egész népben!  

Krisztus bennünk van – szellemi genetikánkba be van építve a győzelem. Nem tudunk végleg elbukni! 

Belénk van kódolva a győzelem! Kelj fel Jancsi hatás! A győztes mentalitás bele volt építve a Biblia 

nagy embereibe: József, Mózes, Jefte, Jeremiás, Dániel, stb.  
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De mit kell legyőznöm? Ezt fontos tudnunk!  

Jelenések 2. és 3. fejezet mutatja meg, mit kell legyőznünk! 

Jelenések egyházai – le kellett győzniük: 

1. Efézus – az első szeretet elvesztését, felborult prioritásokat 

Jel 2, 1-7 

Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét 

csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és 

állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, 

akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Tudom, 

hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, 4de az a panaszom 

ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. 5Emlékezzél tehát vissza, honnan estél 

ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom 

gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. 6Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a 

nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. 7Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek 

mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten 

paradicsomában van. 

 

2. Szmirna – próbák és nyomorúságok 

Jel 2, 8-11 

A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és 

életre kelt: 9Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok 

káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán 

zsinagógája. 10Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni 

közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű 

mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. 11Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek 

mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál. 

Jézus nem szabadította meg őket a nyomorúságokból – többeket a halálból sem. Isten azt 

akarja, hogy a nyomorúságok között megállj és felépüljön benned a győztes mentalitás.  

Nekünk a teljes igazságot kell hirdetnünk! Van, amikor nem oldódnak meg a dolgok… de 

ebben a helyzetben is Krisztus követők maradunk. A vértanúk mind az életüket adták!  

József is átment mindenen és felépült benne a győztes mentalitás – azt mondta testvéreinek: 

nem ti küldtetek ide, hanem Isten! Isten küldött engem ide! Hűek leszünk mindhalálig?  

 

Hos 2, 16, 17 

Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. 17Azután 

visszaadom szőlőjét, és az Ákór-völgyet a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy válaszol 

nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból.  

Ákor azt jelenti – szomorító, szerencsétlen, bánat, nyugtalanság, nyomorúság. Érdekes 

módon alakítja át az Úr Ákor völgyét jószágok legelőjévé, népe birtokává, azokévá, akik Őt 

keresik és végül a reménység kapujává! → így válik a Völgy-kapu a Reménység kapujává! 

Róm 5, 3 

dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az 

állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet 
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3. Pergamon – Bálám útjai és a nikolaiták tanítása, testi utak, a „hibrid”, a keverék rémsége 

Jel 2, 12.17 

A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard 

van: 13Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és 

nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek 

nálatok, ahol a Sátán lakik. 14De egy kevés panaszom van ellened; mert vannak nálad 

olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja 

Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. 15Így nálad is vannak 

olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. 16Térj meg tehát, különben 

elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. 17Akinek van füle, hallja 

meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok 

neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki 

kapja. 

Bálám és a nikolaiták problémája: az érzékiségben merültek el – Bálám becsapta Izrael népét 

az idegen (Midianita) asszonyokkal. A test mindenkinek a problémája, akár csúcs vezető 

valaki, akár csak egy egyszerű hívő. Ez tesz egyenlővé minket! Mindnyájunkban ott van ez az 

örökölt defekt. Nem vagyunk jobbak, többek másoknál. Amiben egyedül bízhatunk, az 

Krisztus munkája bennünk! Meglepődnél mit tudsz elkövetni, ha egyedül maradsz a testtel! 

Ezért építünk ki struktúrákat, hogy megfékezzük a testet és legyőzzük azt minden nap! Ima, 

Ige, Közösség, Kegyértörés, stb. Nem mondhatod, hogy már legyőztem a paráznaságot – nem 

tudod, mi jön holnap. Ez egy maratoni futás, nem 100 méteres sprint!  

 

A benned lévő Krisztus egyenlő a bennem lévő Krisztussal! 

 

A (hús)test „előre engedése” azt is jelenti, hogy kialakul a keresztény életében a „hibrid, 

koktél, keverék, mix”. Amikor bizonyos értelemben Isten útján is jár valaki, meg a (hús)test 

útján is. Ebben az a drámai, hogy az ilyen ember, akiben megvan ez a „hibrid”, nem tud 

engedelmeskedni Istennek – ezért nem járhat győzelemben. Ezért tanította Isten Izraelnek, 

hogy nem szánthatnak egyszerre ökörrel és szamárral, nem vehetnek fel egyszerre lenből és 

gyapjúból készült ruhát, illetve nem házasodhatnak idegen népekkel. Ebben Isten azt akarta 

kifejezni, milyen veszélyes a „hibrid” az ember életére nézve.  

 

4. Thiatíra – Jezabel 

Jel 2, 18-29 

A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, 

mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez: 19Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és 

hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet 

érnek az elsőknél. 20De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki 

prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és 

bálványáldozati húst egyenek. 21Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar 

megtérni paráznaságából. 22Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy 

nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből; 23gyermekeit pedig megölöm 

döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek 

vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. 24Nektek pedig, a 

többieknek Thiatirában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a 

Sátán mélységeit – amint azt nevezik –, ezt mondom: nem vetek rátok más terhet, 25de 

amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. 26Aki győz, és megtartja mindvégig az én 
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cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, 27hogy legeltesse őket vasvesszővel, 

törje őket össze, mint a cserépedényeket; 28ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én 

Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. 29Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a 

gyülekezeteknek! 

 

Jezabel ott volt ennek a közösségnek a vezetésében. Nincs időnk a Jezabeli rendszerek 

felépítésének vizsgálatával foglalkozni most. De Jezabel aztért jön, hogy kasztráljon minket és 

ne tudjunk gyümölcsöt teremni. Megbénítja a gondolatainkat és az emlékezetünket – nem 

emlékszel korábbi győzelmekre – Illés és Keresztelő János is elfelejtette korábbi győzelmeit! 

Még ha sikerül is legyőzni, Jezabel tud „magot” hagyni maga után – Atalja, Jezabel leánya 

királynő lett Júdában! Jezabel a szexuális kísértés útján operál. Legyőzésében az alázat 

mentalitása segít! 

Az alázat alkotóelemei: 

 Átláthatóság – a gyermekek átláthatóak, Jezabel rejtőzködik, takargat 

 Agapé szeretet – Jezabel az érzékiséggel manipulál, a szeretetet nem ismeri 

 Megtérés/bűnbánat – Jezabeltől távol állnak ezek 

 Másokat nagyobbnak tartani magadnál – Jezabel leural, csak abban tud gondolkodni, 

hogy ő uralkodik a kapcsolaton 

 Szelídség – nem állsz bosszút! Jezabel bosszúálló! 

 Engedelmesség – Jezabel nem tud engedelmeskedni 

 Szolgálat – Jezabel nem tud szolgálni. Találj valakit, aki nagyobb nálad, akinek 

megvallhatod a bűneidet! Ne mondd, hogy nincs ilyen! Nagy gyógyulás helye lesz ez! 

 

 

5. Szardisz – halál 

Jel 3, 1-6 

A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét 

csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2Ébredj fel, 

és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet 

teljesnek az én Istenem előtt. 3Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd 

meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik 

órában jövök el hozzád. 4De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a 

ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. 5Aki győz, azt 

öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek 

nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. 6Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a 

gyülekezeteknek! 

 

Hogyan diagnosztizálom a halált? Talán egy halott gyülekezetet/közösséget vezetek? Halott 

bűneiben, halott vallásosságában. Egy gyülekezet, ami nem tud dicsőíteni – halott! Meg kell 

gyógyítani a gyülekezetet a halálból!  

 

 Fény teszt: reagál-e a fényre? – megnézed a pupillát, érti-e a kijelentést? Megosztasz 

bizonyos kijelentéseket, amiket Istentől kaptál – reagál? Ha nem – akkor halott.  

 Hang tesz: reagál-e a hangra? – hallja-e a hangot? Isten hangját? 

 Nem tud dicsőíteni – halott. 

 Szomjas-e, éhes-e a csapat? Olyan korban élünk, ahol kihalt a lelkesedés, a vágy! A 

halott se nem éhes, se nem szomjas… 
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Hogyan hozom el az életet a gyülekezetembe? Hogyan szabadulok meg én és a közösségem 

a haláltól? Tudnom kell, hogyan építek csatornát az Isten rhéma Igéjének a közösségem felé! 

 Az egység (katolicitás) munkálása. Munkálom a Lélek egységét a gyülekezetben és az 

egész városban is 

 Harcolok a kevélység ellen – egyik ember fontosabbnak hiszi magát a másiknál, több 

okból… 

 Építem a kapcsolatokat – nevek, születésnapok, évfordulók – ismerem az embereket! 

Abban a pillanatban, amikor az emberek megérzik, hogy nem szereted őket, hogy 

nem érdekelnek – el fognak menni! Az emberek akarják látni a szeretetet! Ne várd, 

hogy az emberek odamenjenek hozzád – te menj oda hozzájuk! Ne várd el, hogy 

köszönjenek neked – te köszönj nekik! 

 Nemcsak a megtéréssel törődöm, hanem az embereket tanítvánnyá teszem és fiakká 

nevelem 

 Építem és gerjesztem a vágyat Isten felé, hogy szomjúság és éhség ébredjen 

mindenkiben – kérem Istent, hogy árassza ki ránk ezt! 

 Az engedelmesség kiépítése – Istennek és az Ő szolgáinak is! 

 Munkálom a mentalitás (gondolkodásmód) váltást 

Sérült gondolkodásmódok:  

a. Misztikus gondolkodásmód 

b. Logikátlan gondolkodásmód 

c. Kevély gondolkodásmód 

d. Gyanakvó gondolkodásmód (előítéletek) 

e. Függő gondolkodásmód 

f. Vallásoskodó gondolkodásmód 

g. Hálátlan gondolkodásmód 

h. Két-lelkű (két-szívű) gondolkodásmód 

i. Érzelgős gondolkodásmód 

j. Bosszúálló gondolkodásmód 

k. Hiszékeny gondolkodásmód 

l. Introvertált (befelé forduló) gondolkodásmód 

m. Gondatlan (nemtörődöm) gondolkodásmód 

 

A szabadulás 7 helye: 

 A pokol kapui – kinyitod és kijössz a sötétség hatalmából 

 A verem – a céltalanság helye, körbe-körbe jársz. Felnézel és látod az eget – úgy 

gondolod megnyílt a menny feletted… a gödör becsap téged! 

 A lánc – egy bizonyos mértékig távolodhatsz el 

 A ketrec – belül vagy és nem is látod. Azt hiszed, a többiek vannak ketrecben és te 

nézed őket szabadon, közben fordítva van! 

 A háló – bele vagy keveredve és nem is veszed észre 

 Egyiptom – Hágár, rabszolgatartók, stb.  

 Babilon – a zavarodottság helye, a keveredés (mixture) helye – kasztrálttá tesz! 
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6. Filadelfia – instabilitás, hűtlenség 

Jel 3, 7-13 

A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa 

van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8Tudok 

cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés 

erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. 9Íme, 

neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják 

magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad 

előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. 10Mivel megtartottad állhatatosságra intő 

beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, 

hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. 11Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy 

senki el ne vegye koronádat. 12Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és 

ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét és az én Istenem városának, az új 

Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új 

nevemet. 13Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! 

Filadelfiában gyakran voltak földrengések. A földrengések hatásai: 

 Alapjaiban rendülnek meg a házak – megváltoznak az alapok  

 Utak mennek tönkre, változnak meg – infrastruktúra változás 

 Megváltozik táj – a megszokott kép elmúlik 

 Éhínség alakul ki, szükséget szenvednek, betegségek, járványok – források szűnnek 

meg és változnak meg 

Ez a gyülekezet/közösség, tisztában volt vele, hogy milyen az, amikor megráznak. Jézusnak 

nincs ellenvetése velük kapcsolatban…  

Oszloppá teszlek: amikor minden remeg, egy oszlop nagyon jól jön! 

Stabilitás a földrengésben! Ezt akarta elérni bennük Jézus. Isten olyan embereket akar faragni 

belőlünk, akik stabilak, hűségesek, kiszámíthatóak – akikre lehet számítani! 

Hogyan győzöm le az instabilitást, a vacillálást, a bizonytalanságot, a jövés-menést a az 

életemben és gyülekezetemben/közösségemben (a város egyházában)? 

 Személyes felelősség 

Isten Országa olyan, mint egy mustármag, amit elvetettek – el kell vetni! Nem csak, 

mint a mustármag, hanem mint a mustármag, amit elvetettek! Ha nem veted el, 

gyümölcstelen lesz. Először el kell vetni! Egy másik szempont, hogy vezetőként a saját 

földünkbe vetünk. Vagyis először meg kell vennünk a földet. Vezetőként nem mások 

földjébe vetünk! Természetesen mások földjébe is vetünk, de elsősorban oda, ahol 

felelősséggel bízott meg az Úr! 

Másodszor le kell győznünk Góliátot saját életünkben (a test hatalmát). Ez egy 

folyamatos küzdelem. A tegnap győzelme ma már nem fog megszabadítani. 

Eszközeink: Isten félelem, hit, személyes közösség munkálása Istennel, a szellemi 

fegyverek viselése. Az életszentség megvéd téged!  

 

 A hazugságok és hazug utak legyőzése 

Saját hazugságok. Ha a hazugságok szokássá váltak nálad az azt mutatja, hogy félsz az 

emberektől.  

Pornográfia, lopás, stb. mind hazug utak.  
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 Dávid kulcsa 

Isten Dávid sátorát állítja helyre. Ha ebben munkatársa akarsz lenni, Jézust kell 

keresned, mert a kulcs Jézusnál van! 

 

 Megtartottátok Igémet 

Ebben az időszakban arra hív minket Isten, hogy tartsuk meg az Ő Igéjét. De nem 

ismerjük az Igét! Igétlenség – idétlenség!  

 

 Hit – Bizalom - Hűség 

Bízol Istenben! Vannak akik rendszerekben, emberekben, tanokban bíznak… 

 

 Reménység 

Nem szabad, hogy elfogyjon! 

 

 Ne add fel! Győzd le a feladom mentalitást (hozzáállást)! 

Mindez a szellemi fegyverek viselése! 

A testvérek szeretete – Filadelfia 

Hogyan győzöd le az ellenségeskedést, szakadást, kevélységet, stb.? A szeret által! Isten 

szeretete már benned van! A kapacitás, hogy szeress, ott van benned, ha újjászülettél!  

1Kor 13, 1-13 

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, 

mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. 2És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek 

is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket 

mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 3És ha szétosztom az egész 

vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom 

abból. 4A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 

fuvalkodik fel. 5Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, 

nem rója fel a rosszat. 6Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7Mindent 

elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8A szeretet soha el nem múlik. De legyen 

bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el 

fog töröltetni. 9Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. 10Amikor pedig 

eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 11Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint 

gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig 

férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. 12Mert most tükör által homályosan látunk, 

akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, 

ahogyan engem is megismert Isten. 13Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 

három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. 

A szellemi fegyverek ebben az Igében is el vannak elrejtve! A szeretet összefoglalása a 

szellemi fegyvereknek!  

Ha ezek megvannak benned, nyitott ajtó lesz előtted! Ha nincs benned ez a szeretet, az ajtó 

nem fog megnyílni előtted! 

A szeretet soha nem adja fel! 
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7. Laodicea – langyosság – kényelem, vakság, süketség, demokratikus mentalitás 

Jel 3, 14-22 

A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten 

teremtésének kezdete: 15Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. 

Bárcsak hideg volnál, vagy forró! 16Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: 

kiköplek a számból. 17Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs 

szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a 

vak és a mezítelen: 18tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy 

meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és 

végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. 19Akit én szeretek, megfeddem és 

megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! 20Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki 

meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig 

énvelem. 21Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy 

én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján. 22Akinek van füle, hallja meg, amit a 

Lélek mond a gyülekezeteknek! 

Langyosság – kényelem. Régóta érzem ezt, hogy Isten el fogja venni azt, ami nagyon kedves nekünk: 

a kényelmünket.  

Ezek azok a dolgok, amiket le kell győznünk, hogy felépüljön bennünk a győzelem mentalitása!  

 

Izsák vádorlása – a 4. dimenzió és a győztes mentalitás 

 

Ezekiel folyója – 4. mérték 

Eze 47, 1-5 

Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, 

mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. 2Azután 

kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a 

kapu déli oldalánál. 3Azután kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért ezer könyököt, és 

átvezetett a vízen: a víz bokáig ért. 4Ismét lemért ezret, és átvezetett a vízen: a víz térdig ért. Újra 

lemért ezret, és átvezetett: a víz derékig ért. 5Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a 

patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni kellett volna benne: a patakon nem lehetett 

átgázolni. 

 

Az adakozásban a 4. mérték 

 Adományok 

 Tized 

 Első zsenge 

 4. mérték – Macedon egyház adakozása erejükön felül 
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Izsák vándorlásának 4. állomása 

1Móz/Ter 26, 1-6 

Egyszer éhínség támadt az országban, azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám idejében volt. 

Ekkor elment Izsák Abímelekhez, a filiszteusok királyához Gerárba. 2Mert megjelent neki az ÚR, és ezt 

mondta: Ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked! 3Maradj 

jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak 

adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amelyet apádnak, Ábrahámnak 

tettem. 4És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. A te utódaidnak 

adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, 5mert hallgatott 

Ábrahám a szavamra, és megtartotta mindazt, amit elrendeltem: parancsolataimat, 

rendelkezéseimet és utasításaimat. 
6Izsák Gerárban telepedett le.  

Isten azt akarta, hogy Izsák maradjon a nehézség helyén és ne fusson el. Itt bizonyosodik be a kenet 

és az elhívás ereje. A kemény hely az áldás helye is. Isten meg tud áldani a nehézség helyén. A 

legtöbben el akarnak futni a nehézségektől. Az emberek azt fogják mondani: Isten ezt, meg azt 

mondta nekem. De a győztes soha nem fut el. Soha nem adja fel.  

Isten azért akarja, hogy maradj a nehézség helyén, hogy megtaláld Őt és megtaláld az Ő Igéjét. Izsák 

is kutakat ásott, hogy legyen vize.  

Izsák továbbment atyja kútjaitól. Atyjának kútjait beszennyezték a filiszteusok. Isten nem akarja, hogy 

harcolj atyád kútjaiért. Ha megteszed, sorsod Észek és Szitna kútjai lesznek – civakodások, 

szakadások! 

1Móz/Ter 26, 12-35 

12Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt 

az ÚR. 13Így gazdagodott ez az ember; folyton-folyvást gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá 

lett. 14Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, s ezért féltékenyek lettek rá a 

filiszteusok. 15Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, 

betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel. 16Abímelek ekkor így szólt Izsákhoz: Menj el tőlünk, 

mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi! 17El is ment onnan Izsák. Gerár völgyében ütött tábort, és 

ott lakott. 18Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében 

ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek; és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja 

nevezte őket. 
19Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. 20A gerári 

pásztorok azonban perlekedni kezdtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták: Mienk a víz! Ezért nevezte 

el a kutat Észeknek: mert civakodtak vele. 21Azután egy másik kutat ástak, de amiatt is perlekedtek 

vele, ezért azt Szitnának nevezte el. 22Onnan is továbbvonult, és egy másik kutat ásott, amely miatt 

már nem perlekedtek vele, ezért azt Rehóbótnak nevezte el, mert ezt mondta: Most már tágas helyet 

szerzett nekünk az ÚR, és szaporodhatunk ezen a földön. 23Onnan fölment Beérsebába. 
24Azon az éjszakán megjelent neki az ÚR, és ezt mondta: Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne 

félj, mert én veled vagyok, megáldalak, és megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért! 
25Ezért Izsák épített ott egy oltárt, és segítségül hívta az ÚR nevét. Majd felverte ott a sátrát, szolgái 

pedig kutat ástak ott. 
26Majd elment hozzá Abímelek Gerárból barátjával, Ahuzzattal és hadseregparancsnokával, 

Píkóllal. 27Izsák ezt kérdezte tőlük: Miért jöttetek hozzám? Hiszen ti gyűlöltök engem, és elűztetek 

magatok közül. 28De ők ezt felelték: Meg kellett látnunk, hogy veled van az ÚR. Ezért azt mondtuk: 
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Legyen esküvel kötött megállapodás köztünk és közted! Szövetséget akarunk kötni veled, 29hogy nem 

teszel rosszat velünk, ahogyan mi sem bántottunk téged, csak jót tettünk veled, és békével 

bocsátottunk el. Hiszen az ÚR áldott embere vagy te! 30Akkor lakomát készített nekik, majd ettek és 

ittak. 31Amikor reggel fölkeltek, esküt tettek egymásnak, azután elbocsátotta őket Izsák, és békével 

mentek el tőle. 
32Még aznap megérkeztek Izsák szolgái, és jelentették, hogy kutat ástak, és ezt mondták neki: Vizet 

találtunk! 33És elnevezte azt Sibának, ezért Beérseba annak a városnak a neve még ma is. 

Isten azt akarja, hogy maradj a nehézség helyén, de nem kell harcolnod a nehézség helyén.  

A tágas tér azoké, akik leváltak Észekről és Szitnáról. Izsák elsétált, nem harcolt. Ha valaki el akarja 

venni, ami a tiéd – had vigye… te is sétálj el. 

Rehobot – a tágas hely. Isten azt akarja, hogy haladj. Észeket és Szitnát el kell hagyni, hogy elérj 

Rehobothoz! 

A tágas tér a legveszélyesebb hely! A bőség a növekedés ellensége. Sokan kényelmesen elnyúlnak a 

tágas téren, a bőség helyén – és megrekednek. De Isten nem akarja, hogy ott maradj. Isten figyeli, 

hogyan viselkedsz a bőség helyén.  

Izsák tovább ment Beersébába. A győztes mentalitás a továbblépés mentalitása. Izsáknak itt jelenik 

meg az Úr – amikor a 4. „dimenzióba” átlépett! Beerséba Isten megjelenéseinek helye. Sokan csak 

hallomásból követik Jézust – nincs Vele konkrét tapasztalatuk. Nem volt az életükben még 

meglátogatásnak ideje. Isten itt beszélni akar veled. Mi hallani akarjuk Isten hangját! 

Itt épített Izsák oltárt! Ez az áldozat helye és ideje.  

Izsák pásztorai vizet találtak – Izsák saját kútjait ásta ki. A 4. dimenzióban már a saját kutakat kell 

kiásni – ha csak atyád kútjait ásod, meg fogsz halni. Viszont ha kiásod saját kutadat, az egész város 

személyiségét meghatározhatja a kutad. Beerséba szövetséget jelent.  

Minket a városok érdekelnek. Egész városok változhatnak meg!  

Pünkösdkor az apostolok kiástak egy kutat – Jeruzsálem megváltozott! 

Fülöp ásott egy kutat Szamáriában – Szamária megváltozott! 

Pál ásott egy kutat Efézusban – Efézus megváltozott! 

Luther Márton ásott egy kutat – ma kb. 600 millió követője van! 

A kihívás ma: ásd ki a saját kutadat – találd meg a vizet és megváltozik az egész város! 
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10. Mifkád kapu – elhívásunk, küldetésünk, feladatunk, beosztásunk, mozgásterünk definiálása 

 

 

1. Elhívásunk (feladatunk) megértése 

 

Mifkád azt jelenti elhívás, küldetés, feladat, beosztás.  

Isten országában mindenkinek van feladata. Hajó – nem luxus óceánjáró, amin utasok vannak, hanem 

hadihajó, amin csak személyzet van 

 Test – minden tagnak helye és szerepe van 

 Ház – élő kövek egybeépítve, hogy lakható legyen, ne egy kupac kő 

 Család – Apa, anya, gyerekek (kicsik, nagyok) 

 

A Test 

1 Kor 12, 12-31 

12Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis 

egy test, ugyanúgy a Krisztus is. 13Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, 

akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk 

meg. 14Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. 15Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok kéz, 

nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? 16És ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem 

vagyok szem, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? 17Ha a test csupa szem, hol 

lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? 18Márpedig Isten rendezte el a tagokat a 

testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. 19Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a 

test? 20Így bár sok tagja van, mégis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád 

szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 22Ellenkezőleg: a test gyengébbnek 

látszó tagjai nagyon is szükségesek, 23és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat 

nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben 

részesülnek: 24a becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az 

alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, 25hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem 

kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. 26És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved 

valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. 27Ti pedig Krisztus 

teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 
28Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, 

harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, 

gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. 29Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? 

Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? 30Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi 

ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? 
31De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra! Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb 

utat. 
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Róm 12, 3-8 

A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok magatokat 

többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul 

gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. 4Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem 

minden tagnak ugyanaz a feladata, 5úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig 

egymásnak tagjai. 6Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint 

szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; 7aki a szolgálat 

ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, 8a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó 

szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. 

 

A Ház 

1Pét 2, 1-10 

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden 

rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek 

az üdvösségre, 3mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 4Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet 

az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; 5ti magatok is mint élő 

kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek 

kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 6Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott 

drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.” 7Nektek, a hívőknek drága kincs, a  

hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, 8megütközés kövévé és 

megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is 

rendeltettek. 9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten 

tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos 

világosságára hívott el titeket; 10akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, 

akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. 

 

A Család 

Apa, Anya, Gyerekek (kicsik, nagyobbak) – természetesen felépülő feladatok. Senki sem 

helyettesíthető. 

 

2. Elhívásunk és képességeink + ajándékaink közötti különbség megértése 

 

a. Velünk született adottságok, képességek, talentumok, tehetség 

Valaki jó eszű (okos), valakiben ott van a zenész, valaki született vezető, valaki jól beszél, 

valaki kutat (tanul), valaki bátor (elszánt), valaki szereti a kihívásokat (kalandor), valaki ügyes 

(a jég hátán is megél), valaki erős (sportos), valaki jól szervez, valaki álmodozó (érzékeny), 

valaki kreatív, extrovertált, introvertált – a pszichológia foglalkozik bizonyos 

embertípusokkal… 
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b. A Lélek ajándékai 

1Kor 12, 1-11 

A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok 

lennétek. 2Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami 

benneteket a néma bálványokhoz. 3Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: „Jézus 

átkozott”, aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek 

által. 
4A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. 5Különbségek 

vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 6És különbségek vannak az isteni erő 

megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. 7A Lélek 

megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. 8Mert van, aki a Lélek 

által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 9Az egyik 

ember ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi 

ajándékait. 10Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek 

megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását 

kapta. 11De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek 

ajándékát, amint akarja. 

 

Különbség az elhívás és a képesség + ajándékok között – Dávid életén bemutatva: sokféle ajándékot 

és képességet kapott (Jól bánik az állatokkal, jól szervez, erős harcos, jó zenész, született vezető, 

költő, stb.), de elhívása egyértelműen az volt, hogy Izrael királya legyen.  

Az elhívás fokozatosan bontakozik ki – Dávid felkenetése és elhívásának betöltése (míg Izrael királya 

lett) között sok év telt el.  

Az életünk bizonyos szakaszaiban változik és épül ki az elhívásunk és a mozgásterünk.  

Az ajándékok és képességek bennünk vannak – persze abban, hogy használni tudjuk azokat, van 

fokozatosság, de az másfajta, mint az elhívás kibontakozása.  

Peter Hocken – 65 éves volt, amikor megtalálta igazi elhívását, persze addig is sok mindent csinált, 

szolgált, sok területen fejlődött, de valódi elhívása (a Maranatha látás) csak 65 éves korára 

kristályosodott ki.   

 

3. Elhívásunk által kialakított mozgásterünk megértése 

Nem jó kitörnünk az elhívásunk által definiált határok közül, mert ha ezt megtesszük, sokat tudunk 

ártani Isten országának, családjának, az eklézsiának. Vezetők körében veszélyes dolog ez. Vannak, 

akik többet gondolnak magukról, mint ami adatott nekik. De vannak olyanok is (és talán ez a 

gyakoribb), akik kevesebbet (sokkal kevesebbet) gondolnak magukról, mint ami adatott.  

 Családon belül – Apa, anya, gyerekek 

 Közösségen (gyülekezeten) belül – Vezető (atya), második ember, vezetőség és családtagok. 

Mindezek működése 

 A város egyháza (városi gyülekezet) – Vének szerepe, kik ezek a vének, Dávid a városban 
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Családon belül 

Apa, Anya, Gyerekek – nem jó felcserélni a szerepeket (feladatokat)… 

 

Gyülekezeten (közösségen) belül 

Vezető (atya), második ember és a vezetői team (vezetőség), a közösség tagjai (fiak). Mindezek 

működése.  

ApCsel 20, 17-35 

Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. 18Mikor azok 

megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába 

léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt: 19szolgáltam az Úrnak teljes 

alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt 

értek. 20Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt 

nektek nyilvánosan és házanként. 21Bizonyságot tettem zsidóknak is meg görögöknek is az Istenhez 

való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. 22És most, íme, én a Lélektől kényszerítve 

megyek Jeruzsálembe. Hogy mi ér ott engem, nem tudom, 23csak azt, hogy a Szentlélek városról 

városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. 24De én mindezekkel nem gondolok, 

sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr 

Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. 25És most 

tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat 

senki. 26Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta 

vagyok. 27Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 28Viseljetek 

gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy 

legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. 29Tudom, hogy távozásom után 

ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, 30sőt közületek is támadnak majd 

férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. 31Vigyázzatok azért, 

és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek 

mindnyájatokat. 32Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, 

hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. 33Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját 

nem kívántam, 34sőt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek 

gondoskodtak. 35Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az 

erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság 

adni, mint kapni.” 
36Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. 37Valamennyien nagy 

sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. 38Különösen azon a szaván szomorodtak 

el, hogy többé nem fogják őt viszontlátni. Azután kikísérték a hajóhoz. 

1Pét 5, 1-5 

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, 

valamint eljövendő dicsőségének is részese: 2legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne 

kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, 3ne is úgy, mint akik uralkodnak 

a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. 4És amikor megjelenik a főpásztor, 

elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. 5Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az 

idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek 

ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 
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Ef 4, 11-16 

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy 

pásztorokul és tanítókul, 12hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének 

építésére, 13míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, 

a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 14hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle 

tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító 

ravaszságától; 15hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, 

aki a fej, a Krisztus, 16akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek 

segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, 

hogy épüljön szeretetben. 

 

A város egyházán (a városi gyülekezeten) belül 

A vének szerepe. Kik ezek a vének? Dávid a városban. 

Az ApCselben megjelennek az úgynevezett vének – magasabb szinten (városi szinten) szolgáló 

vezetők. Általában apostolok, de nem feltétlenül. Főleg jellemben van feléjük elvárás! 

1Tim 3, 1-7 

Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. 2Szükséges tehát, hogy a 

püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, 

tanításra alkalmas; 3nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem 

pénzsóvár; 4olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes 

tisztességben neveli. 5Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni 

Isten egyházára? 6Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet 

alá essék. 7Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az 

ördög csapdájába essék. 

Dávid a városban – hasonlóan a gyülekezethez a városnak is van egy atyja, aki első a vének (az 

egyenlők) között.  

Illés kenete – az egész látás kifejtése: mit csinál ma az Úr – utat készít Jézus visszajövetelére, az egész 

kereszténység reformja → Atya – fiúi kapcsolat, Isten családja, kapcsolatok helyreállítása.  

 

 

 

 

 

 

 



Nehémiás kapui 

 

98 
 

Vezető és vezetés téma 

         

A vezető 

 

I. Várni 

 

Lehet, hogy úgy érzed: gyenge vagyok ahhoz, hogy erős vezető legyen belőlem. Gyűrődsz, csalódás és 

kudarc kísér. Bátorság – Istennek jó hírei vannak számodra.  

 

1. Isten a gyöngéket használja 
 

Éz 40, 29 

Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 

Isten más alapokon választja ki népének vezetőit, mint az emberek. Nem feltétlenül a tehetség és a 

tanultság számít. Sőt van, amit le kell rombolnia bennünk, hogy alkalmassá váljunk.  

1Kor 1, 25-28  

Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az 

emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, 

akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. 27Sőt azokat választotta ki Isten, 

akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik 

a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, 28és azokat választotta ki Isten, akik a 

világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a 

valamiket, 29hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 

A mi gyengeségünk által nyilvánul meg Isten ereje. 

2Kor 12, 9-10 

De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 

Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 10Ezért 

Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben 

és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. 

Isten választásának néhány példája: 

Pál apostol.  

Képzett, tanult ember. Farizeus háttere révén mélyen jártas a zsidó szokások és a Szentírás 

rejtelmeiben. Tökéletes választás lenne a zsidóság evangelizációjára. De hova küldi őt Isten?  A 

pogányok közé, akik egyáltalán nem értékelik és nem is ismerik az Írásokat. Megfosztja minden 

„biztonságától”. 14 évig tanítja és építi őt a pusztában, hogy megtanulja: Fil 3, 7-8; 1Kor 2, 4. Pál 

ekkor már nem magában, hanem Istenben bízik.  

 



Nehémiás kapui 

 

99 
 

Péter apostol. 

A zsidók apostola mondja a Szentírás (Gal 2, 8). Miért ő? Egy tanulatlan, egyszerű halászember? A 

Sanhedrin előtt, a farizeusok és a szaducceusok ellőtt? Nyílván Istennél nem a természetes 

adottságaink számítanak elsősorban. Isten Lelke az, aki felken. Gyakran a gyengeségeink válnak Isten 

kezében erős fegyverré.  

A nyomorék és a vak példája: A vak viszi a nyomorékot és a nyomorék megmondja a vaknak, hogy 

merre kell menni. Szükségük van egymásra. Szellemi vakságunk és nyomorékságunk Istenre utal 

minket. Amikor a vezető felismeri, hogy nincs ereje és képessége elvégezni a feladatot Isten 

országában – akkor Istenhez fordul imában és böjtben. Az Úrra hagyatkozó vezető életében elkezd 

megnyilvánulni Isten ereje.  

(De, a kisebbrendűségi érzéssel vigyázni kell. Ez alapvetően testi viselkedés és hozzáállás 

önmagunkhoz. Fontos tudni, hogy kik vagyunk Krisztusban és viselni annak méltóságát.)  

A gyengeség, amire az Úr reagál az mindig Istenre hagyatkozást eredményez.   

Éz 40, 30-31 

Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 31De akik az ÚRban bíznak, 

erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem 

fáradnak el. 

Kulcsszó: Megújul. Jobban fordítva kicserél.  

Kik az Úrban bíznak, saját erejüket az Ő erejére cserélik!! Nem úgy írja, hogy saját erejükbe az Úr 

erejét is belevegyítik, hanem a sajátjukat lecserélik az Övére. Azt akarja mondani Isten: ha erős vagy 

nem tudlak használni, mert nincs szükséged Rám. 

Pál megértette ezt: 2Kor 12, 7-9.  

Te felismered?  

Éz 41, 17-20 

A nincstelenek és szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az ÚR, 

meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket. 18A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a 

völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává. 19A 

pusztában cédrust növesztek meg akáciát, mirtuszt és olajfát, a kietlen tájon borókát ültetek, kőrist és 

ciprusfát. 20Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az ÚR keze vitte ezt 

végbe, Izráel Szentje teremtette. 

 

Amikor gyengévé válunk, egyre inkább hagyatkozunk Istenre, egyre több időt töltünk Vele, ennek az 

eredménye pedig az lesz, hogy Ő megerősödik bennünk és mi erőssé válunk Őbenne.  
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2. Tanulj meg várni Istenre 
 

Éz 40, 31 Aki vár Őrá, az fogja lecserélni az erejét.  

 

 Várni Istenre addig, amíg nem indít cselekvésre: van bennünk sürgetés, de jobb, ha akkor 
cselekszünk, amikor eljön az ideje. Az idő Isten kezében van. 

 Időt tölteni Vele 

 Megtanulni hallani az Ő hangját 

 Engedni Neki 
 

Mike Atkins példája a drogos ifjúsági vezetőkkel. (lábmosás) 

 

     II. Kitartani a próbákban 

 

Mi a csalhatatlan jele annak, hogy betöltött a Szent Lélek? – Problémák. Bajok.  

Hit hősei: 

Zsid 11, 35-38 

Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem 

fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. 36Ismét mások 

megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt 

is. 37Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak 

nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, 38akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és 

hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban. 

Ki az aki megpróbálja az igazat?  

Zsolt 11, 5 

Az ÚR megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. 

Jób példája. Örömhír:  

1Kor 10, 13 

Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket 

erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el 

bírjátok azt viselni. 

Róm 8, 28 

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök 

elhatározása szerint elhívott. 
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Nem szabad meglepődnünk a bajokon:  

1Pét 4, 12 

Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok 

úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. 

A sasok példája  

Éz 40, 31 

5Móz  32, 11 

ahogy a sas, röptetve a fészekalját, fiókái fölött repdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyaira, 

evezőtollán hordozva őt. 

Hogyan tanítják meg a sasok kicsinyieket repülni? 

 

Magas sziklaormok tetejére szeretik építeni fészküket. Az ágakból épített fészket saját magukról 

letépett tollakkal bélelik ki. Ebben a puha, meleg, kényelmes fészekben költik ki a fiókákat.  

 

1. lépés 
 

Magasan, minden veszélytől távol a kicsi fiókák mindent megkapnak és teljes védelem alatt állnak. 

Így bánik velünk Isten is, amikor újjászületünk. Szeretetével, irgalmával, jelenlétével, 

gondoskodásával nyugtat minket. Szeretünk itt lenni. 

 

2. lépés 
 

Eljön az idő a fiókák életében, amikor elég nagyok lesznek ahhoz, hogy az anya sas kirebbentse a 

fészkét és fiókái fölött repdessen. Ez azt jelenti, hogy kidobálja a kényelmes tollágyat a fiókák alól és 

szárnyával addig legyez, amíg az utolsó toll is kiszáll a fészekből. A fiókák ekkor kezdik tapasztalni az 

ágak és tüskék kényelmetlen szúrását. A fiókák nem találnak vigasztalást, ugyanazért a helyért 

többen versengenek. Csipognak, veszekszenek és nagyon zavarja őket az új helyzet. Nem értik, hogy 

az anya madárnak van egy terve. Azért teszi kényelmetlenné a fészket, hogy amikor eljön a repülő 

leckék ideje, a fiókák ráálljanak a fészek elhagyására. Igaz a mondás? Fájdalom nélkül nincs győzelem.  

Mi is ilyenek vagyunk. Bár a Szentírás egyértelműen kijelenti, hogy ez a világ nem az otthonunk, 

mégis szeretjük kényelmét és mindazt, amit ajánl. Nem szeretjük a változást, inkább maradni akarunk 

abban, amit megszoktunk. Hallgatjuk a jó tanítást, sőt néha kifejezetten szórakoztatónak tartjuk. 

Aztán eltalálnak a bajok, kényelmetlenségek. Elkezdjük kötözni az ördögöt, panaszkodunk – semmi 

változás. Amikor a szenvedés végre felhívta a figyelmünket Istenre, elkezdjük hallgatni Őt és 

megmutatja mi a következő lépés a tervében. Tanítani akar minket, hogy „szárnyra keljünk, mint a 

sasok”  
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3. lépés 
 

Az anya sas „kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza” kicsinyeit. Ezen a ponton a kicsinyek 

már el akarják hagyni a kényelmetlenné vált fészket és könnyen felmásznak anyjuk hátára. Karmukat 

belevájják anyjuk hátába és huss. Az anya madár leugrik a szikláról és emelkedni kezd. Amikor több 

száz méterrel a föld fölött vannak, a picike már kezdi élvezni a repülést. Ekkor, figyelmeztetés nélkül 

az anya madár csinál egy előre bukfencet és a pici kirepül az „éterbe”. A fióka halálra rémülve próbál 

kalimpálni kis szárnyaival, próbálja menteni az életét, de csak zuhan, zuhan. Már minden reménye 

elveszik az életben maradásra amikor az anya madár hátát újra érzi a karmai alatt, aki alárepül, hogy 

elkapja. Amint sikerül erősen megkapaszkodnia, az anyamadár újra felemelkedik magasra és az egész 

epizód megismétlődik. Minden zuhanás után egy kicsit jobban megy a repülés. És a fióka megtanulja, 

hogy a saját szárnyain sokkal jobb repülni, mint az anyja hátán.   

Hasonlóan történik velünk is, amikor szolgálni kezdünk. Milyen csodálatos érzés, tervek, magasságok. 

Aztán jön a zuhanás, kudarc, csalódások, minden, amit építettél összeomlik stb. Mi történik? 

Tanulunk repülni. Próbálgatjuk a szárnyainkat. Egyre mélyül a hitünk és megtanulunk Istenre 

hagyatkozni.  

 

Miért enged meg Isten próbákat, fájdalmakat és szenvedést az életünkben? 

 

1. A teher alatt erősödik az ember. Azok az izmok erősek, amiket használunk.  
2. A próbák igazolnak és alázatossá tesznek minket. Isten meg akarja tudni, hogy miért 

szolgáljuk őt. Mi a szívünk belső indítéka? Az áldásai vagy Ő maga? 5Móz 8, 15-17. Ha a 
növekedés és fellendülés nehézségek nélkül jönne, azt gondolhatnánk, hogy saját erőnkből 
tettük mindezt és a kevélység szétverné a munkát.  

3. A szenvedés növelheti Isten erejét az életünkön. Ha Isten erejéért imádkozunk, készüljünk 
fel, hogy minket meg fog gyengíteni a folyamat során. Pál apostol tapasztalata hasonló 2Kor 
5, 10-12.  

4. A szenvedés elválasztja az elhívottakat az önjelöltektől. 
5. Az engedelmességet szenvedés által tanuljuk meg.  

Zsid 5, 8;  
Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet… 
Zsid 12, 6-8 
mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” 
7Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit 
nem fenyít meg az apja? 8Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, 
fattyak vagytok, nem pedig fiak. 
1Pét 4, 1-2  
Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy 
aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, 2hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten 
akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét 
Reménykedünk, hogy fejlődhetünk fájdalommentesen, de nem megy. A sikeres szolgálatnak 
nagy ára van.  
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6. A próbák kitartást és érettséget eredményeznek.  
Jak 1, 2-4  
Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 3tudva, hogy 
hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 4Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a 
cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.  
Hogyan jön ki a bábból a lepke. Valaki 45 percig nézte, ahogy a lepke próbál kitörni a 
bábjából és még mindig csak egy szárny volt kint. Elhatározta, hogy segít neki és a késével 
felvágta a bábot, hogy siettesse a folyamatot. A lepke kiesett a bábból, de a másik szárny 
még nem alakult ki erősnek és a félig kifejlődött lepke hamarosan meghalt. Ahelyett, hogy 
segítette volna a lepke életét, megölte azt. Sokszor mi is ezt csináljuk emberekkel, mert 
megsajnáljuk őket küzdelmeikben és nincs mennyei látásunk arról, hogy Isten mit csinál az 
életükben. Istennél nagyon fontos az időzítés.  

7. A bajok megpróbálják Isten igéjébe vetett hitünket. Isten emberi mind átmentek ezen. Noé 
– a bárka, amikor még eső sem volt. Ábrahám – neve: sok nép atyja, amikor még gyermeke 
sem volt + Izsák. Mózes stb.  

 

A bajokban a helyes hozzáállás: dicsőítés és hálaadás. Ismerd fel Isten kezét a bajokban, próbákban 

amik érnek. Fontos ige:  

2Kor 4, 17-18  

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez 

nekünk, 18mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a 

láthatatlanok pedig örökkévalók. 

József élete (ha van idő). 

 

III. A buktatók és az ár 

 

Mennyi ideig tart a felkészítés?  

Pál 14 év. Mózes 40 év. Két tényező: 

 A rábízott feladat nagyságával arányos 

 Függ az adott vezető taníthatóságától 
 

Az áldozatok 

Bukott vezetők hosszú sora. Minden egyházban sokan vannak.  

Az ár 

Keresztény vezetőnek lenni nem éppen elbűvölő dolog. Folyamatos nehézségek, küzdelmek, 

szélmalomharcok, a csüggedés, az összezavarodás, a depresszió, ellenállás kívülről, belülről, anyagi 

gondok, meg nem értés a családban, a barátok között, testvérek között, hátba támadások, kritika és 

irigykedés. Üdvözöllek a fedélzeten! 

Plusz a magány. Sokszor a vezetésért a magánnyal fizetünk… 
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Két nagy vezető: Mózes és Illés. Mindketten azt kérték egy ponton az Úrtól, hogy ölje meg őket. Ennyi 

volt. (4Móz 11, 11-15; 1Kir 19, 1-4). 

A buktatók 

A nők (férfiak), a pénz, a hatalom és dicsőség. Röviden. 

Élvezetvágy, birtoklásvágy, hatalomvágy és dicsőségvágy.  

1Ján 2, 15-16 

Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az 

Atya szeretete. 16Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal 

való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. 

A vezető legnehezebb ellenfele: önmaga. A külső harcok ehhez képest eltörpülnek. Egyikünk sem 

immunis ezektől a kísértésektől.  

Élvezetvágy 

Egyetlen megoldás a menekülés.  

Birtoklásvágy 

Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Egyetlen megoldás az adakozás. Bőkezűség.  

Hatalomvágy és dicsőségvágy 

Kevélység. Péld 27, 2. Egyetlen megoldás az alázat. Imádkozni kell érte, főleg ha sikeresek vagyunk. A 

kevélység nagy ragadozó. Tünetei a következők: 

 Bizonyos emberek vagy munkák méltóságon aluliak számodra 

 Elfogadod, hogy mások szolgáljanak ahelyett, hogy te szolgálnád őket 

 Többre kezded tartani magad, mint ami valójában vagy. Mert tudod ki vagy.  
 

Hogyan kerülheted el? Hogyan védekezz? 

1. Maradj Isten közelében 
2. Böjtölj és imádkozz sokat 
3. Maradj a testvérek közelében. Ne vonulj ki. Engedd, hogy beleszóljanak az életedbe. 
4. Ne kapaszkodj a pozíciókért. Nem az az alkalmas ember, aki önmagát ajánlja, hanem akit 

Isten ajánl.  
5. Szolgáld az embereket. Keress alkalmat, hogyan tudod szolgálni őket.  
6. Tarts lábmosós alkalmat. 

 

A vezetés nem uralkodást jelent.  

A vezetők nem urak, hanem szolgák. Krisztus jár ebben előttünk. 

1Pét 5, 1-3 

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, 

valamint eljövendő dicsőségének is részese: 2legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne 

kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, 3ne is úgy, mint akik uralkodnak 

a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.  
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(Fil 2, 6-8; Jn 13, 3-5). Az Emberfia sem azért jött, hogy őt szolgálják hanem, hogy ő szolgáljon és 

életét adja sokakért.  

Ha egy ember hatalomért kapaszkodik, vigyázzatok vele. Ha felelősséget akar vállalni, emeljétek 

pozícióba. Az igazi vezetők nem akarnak vezetők lenni. Talán nem is szeretnek. Az igazi vezetők 

mindig keresik, hogy tekintély alatt maradjanak.   

 

A vezetés 

 

Úgy gondolom az előző tanításban letettük a vezető szellemi hátterének és fejlődésének alapjait 

(életszentség, elkötelezettség, ima, Biblia ismeret stb.). Most néhány gyakorlati dolgot szeretnénk 

bemutatni a vezetés mechanikájával kapcsolatban. Ez nem helyettesítheti az imádságot és a Lélek 

erejét, de ezek nélkül az alapelvek nélkül nem fog működni a vezető szolgálata.  

 

Hol kezdjük? Ott ahol tartunk, vagyis a mánál! Józanul mérjük fel önmagunkat! 

 

1. Velünk született (örökölt) forrásaink 
 

Rátermettségem: Miben vagyok jó? Milyen természetes tulajdonságaim vannak? Pl. tudok zenélni, jó 

szervező, stb.  

Emberi természetem/alkatom: Mit szeretek csinálni? Mibe tudom beletenni a szívem? Gyakran ez 

mutatója annak, amit csinálnod kell.  

Intelligencia: Az hogy képes legyél logikusan és értelmesen gondolkodni elengedhetetlen a 

vezetésben. A „hogyan” kitalálására mennyire vagyok képes? 

 

2. A képzés 
 

Család: Szerető erős családban egész más ember alakul, mint egy sérült családban. Kb. az emberek 

90%-a sérült családból jön. A sérülés mértéke persze más és más. Jó ha tisztában vagyunk vele. Az Úr 

gyógyít.   

Egyház: Az egyház is hagyhat pozitív és negatív nyomot az ember neveltetésében.  

Iskolák: Ez egy nagyon kritikus faktor az egész folyamatban.  

 

3. A kegyelem 
 

 Isten kompenzációja! Isten alkalmassá tesz a feladatra! 1Kor 12, 9; 1Kor 15, 10 
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4. A tapasztalat 
 

Veszély! Frissen végzett pásztorok, vezetők! Fiatalok, képzettek, rajtuk van az Úr kegyelme, de nincs 

tapasztalatuk! Ha túl gyorsan túl magasra kerülnek, általában katasztrófa lesz a vége a dolognak. Az 

első 3-5 év szolgálat a tapasztalatgyűjtés kora.  

1Kir 20, 11.  

Izráel királya így válaszolt: Mondjátok meg neki, hogy aki kardot köt, ne kérkedjék úgy, mintha már 

lecsatolta volna! 

Aki kardot köt még a csata előtt van. Aki lecsatolja már csatából tér vissza értékes tapasztalatokkal.  

 

Dávid és Góliát története. (Dávid vizsgálata az előbb leírt szempontok alapján). 

 

Az eredményre vezető szentírási útmutatás 

 

Minden a helyes vízióval kezdődik!  

Péld 29, 18. Fontos ige!  

Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. 

Ahol nincs prófétai vízió az emberek eltékozolják az életüket. Olyanok mint egy hajó kormány nélkül. 

Sodródnak ide oda.  

Szükség van tiszta vízióra. Az általánosítás nem lesz elég. Pl. Az én vízióm az, hogy megdicsőítsem 

Istent. Ok, de az utca embere azt fogja mondani erre: miről beszél ez a bohóc? Vagy, hogy az egész 

világ Jézushoz térjen. Ok, de ez túl tág. Nem nevezhető víziónak. Mi nevezhető tehát víziónak? Olyan 

látás, életterv ami: 

 

 Világosan definiálható, kommunikálható, leírható (nem homályos) 

 Megfogható (nem absztrakt) 

 Elérhető (nem álomvilág) 

 Mérhető (megszámolható, nem megfoghatatlan ideál) 
 

A víziót Isten megpróbálja. ApCsel 7, 22-25. Mózesnek Istentől víziója volt népének 

megszabadítására. De át kellett mennie sok próbán, amíg megvalósulásra került.  

Pál vízióját Jézus kommunikálta:  

ApCsel 26, 15-20 

Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. 16De 

kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy 

tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról 

kijelenteni. 17Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. 18Azért küldelek el, hogy 
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nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, 

hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, 

akik megszenteltettek. 19Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, 

  

Tehát az igazi víziót Isten adja az ember szívébe: József, Mózes, Pál példa erre.  

A víziót Isten megpróbálja: problémák, konfliktusok, jó szándékú testvérek állják útját.  

A víziónak mindig határai vannak: ki tudunk lépni a vízió határai közül, de nem válik egészségünkre.  

Fontos hagyni érni (inkubálni) a víziót: amikor víziót kapunk Istentől, hajlamosak vagyunk azonnal 

belevágni. Nem jó. Hagyni kell beérni.  

Írd le a víziódat: az értelmesen kommunikált vízió elengedhetetlen, hogy embereket és pénzt tudjunk 

megmozgatni a beteljesítésére. A probléma nem a pénz vagy a megfelelő emberek hiánya, hanem az 

olyan vezetés amelyik képtelen kommunikálni a vízióját. Miért adnak emberek pénzt és segítséget 

bizonyos szolgálatoknak és nem a helyi közösségnek? Mert a helyi közösség vezetői nem közlik a 

víziót velük és úgy érzik, nem tudják hova tartanak. Ezért inkább olyan szolgálatokat támogatnak, akik 

tudják.  

 

Mit jelent célokat és prioritásokat kijelölni? 

 

Olyan célokat kell kijelölnünk, aminek a megvalósítását el lehet kezdeni. Nem szabad vallásos 

terminológiába temetni a víziótlanságunkat. Ha nincs víziónk, imádkozzunk, hogy Isten adjon nekünk! 

A céloknak konkrétnak, elérhetőnek, kommunikálhatónak, és mérhetőnek kell lennie. Ezeknek a 

minőségeknek benne kell lenni a vízióban ahhoz, hogy az végrehajtható legyen.  

 

Miután megvannak a célok, elkezdünk imádkozni, hogy hogyan érjük el azokat. Első feladat: felállítani 

a prioritásokat: 

 

 Nagyon fontos (erre koncentrálok, ezen munkálkodom) 

 Fenntartott státuszban levő (hagyom lebegni, túl sok erőt nem pazarolok rá, de nem hagyom 
elhalni) 

 Parkoló pályán levő (nem fektetek bele, hagyom elhalni, ha úgy kell lennie) 
 

Kérdés: ha egyetlen dolgot tarthatnál meg a szolgálatok közül, melyik lenne az? Pál apostol azt 

mondja: egy dolgot teszek. Nem hármat, vagy tizet. Fontos fegyelmezettség az, ha valaki felállítja és 

megtartja a prioritásait.  
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Megvalósítás 

 

Ezen a ponton válik az édes keserűvé. Jel 10, 9-10. Ilyen a vízió is. Édes mint a méz, amíg hozzá nem 

kezdesz megvalósítani. Akkor keserűvé válik a gyomrodban. A kemény munka elkerülhetetlen. Sok 

vezető lusta. Nem akar dolgozni, felelősséget hordozni, kezdeményezni, inkább eltemetkezik a 

kedvteléseiben és fenntart egy középszerű munkát, középszerű emberekkel, középszerű 

eredményekkel.  

 

Hogyan tervezzünk? 

 

Minden célodhoz hozzá kell rendelni egy tervet. Hogyan fogom elérni ezt a célt? Istennek is volt 

terve, az üdvösség terve.  

 

Mi az a terv? Van öt kérdés, amire feltétlenül választ kell adnod a tervben: 

 

1. Mit fogunk csinálni? (célokat definiálsz) 
2. Hogyan fogjuk megcsinálni? (konkrét lépések) 
3. Mikor fogjuk megtenni? (naptárazás) 
4. Kivel fogjuk csinálni? (emberi erőforrások) 
5. Mennyibe fog kerülni? (költségvetés) 

 

Az 1. pontról már beszéltünk. A 2. pont jelenti a legnagyobb kihívást. Definiálni, hogy hogyan fogjuk 

elérni a céljainkat kemény és időigényes munka. A 3. pontban ki kell jelölni a különböző lépések 

határidőit. 4. pontban kiválasztjuk a megfelelő embereket és delegáljuk a munkát. A vezető vezet. 

Nem azt jelenti, hogy mindent ő csinál, hanem azt, hogy ő vezeti a munkát. Fontos tudni az emberek 

nem azt csinálják meg amit elvársz, hanem azt amit ellenőrzöl. 5. pont a pénz.  

 

Miután kész a terv, hozzá lehet kezdeni a megvalósításhoz. Itt látjuk meg mi működik a valóságban és 

mi nem. Módosítjuk a terveket de úgy, hogy a célokhoz mindig hűségesek maradjunk.  

 

Kiértékelés  

 

Visszajelzések, a szolgáló team tagjaitól és azoktól, akik felé szolgáltunk, különböző szempontok.  
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11. Efraim-kapu – az elsőszülött fiúság (identitás) metafórája 

 

Efraim jelentése 

Kettős gyümölcs, kétszeres termékenység, kétszeres örökség, utódok, termékenység. József második 

fia, ősatyja az azonos nevű törzsnek. Izrael földjének középső részén telepedett le és később az északi 

királysághoz csatlakozott. Olykor az egész északi királyságot (Izraelt) ezzel a névvel illették. Józsué és 

Sámuel is Efraim törzséből származott.  

Efraim története 

1Móz/Ter 41, 50-52 

Józsefnek két fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje. Ászenat, Pótiferának, Ón papjának a 

leánya szülte őket. 51Elsőszülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta: Elfeledtette velem 

Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát. 52A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, 

mert ezt mondta: Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. 

Jákob áldása 

1Móz/Ter 48, 1-22 

Történt ezek után, hogy hírül vitték Józsefnek: Apád beteg! Ekkor elvitte hozzá két fiát, Manassét és 

Efraimot. 2Jákóbnak jelentették: Nézd, József, a fiad jön hozzád! Izráel összeszedte erejét, és felült az 

ágyon. 3Jákób ezt mondta Józsefnek: A Mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, Kánaán földjén, 

megáldott engem, 4és azt mondta nekem: Megszaporítalak és megsokasítalak, népek sokaságává 

teszlek, és a te utódaidnak adom örökre ezt a földet birtokul. 5Legyen hát enyém a két fiad, akik 

Egyiptom földjén születtek, mielőtt eljöttem hozzád Egyiptomba! Efraim és Manassé legyen éppúgy 

az enyém, mint Rúben és Simeon! 6Azok a gyermekeid viszont, akiket utánuk nemzettél, legyenek a 

tieid, és viseljék bátyjaik nevét örökségükben! 7Mert amikor Paddánból eljöttem, fájdalmamra 

meghalt Ráhel útközben Kánaán földjén, amikor már csak rövid út választott el Efrátától. Ott 

temettem el az Efrátába, azaz Betlehembe vezető úton. 
8Amikor Izráel meglátta József fiait, megkérdezte: Kik ezek? 9József ezt felelte apjának: Az én fiaim, 

akiket itt adott nekem az Isten. Jákób így szólt: Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket! 10Izráel 

szeme az öregség miatt meggyengült, nem látott már jól. Közel vitte azért őket Jákóbhoz, ő pedig 

megcsókolta és megölelte őket. 11Izráel ezt mondta Józsefnek: Nem gondoltam, hogy még meglátom 

arcodat, és most Isten még azt is megengedte, hogy megláthassam a gyermekeidet. 12Akkor József 

elhúzta őket apja térdétől, és arccal a földre borult. 13Azután fogta József mindkettőjüket, és odavitte 

jobb kezével Efraimot Izráel baljára, bal kezével pedig Manassét Izráel jobbjára. 14Izráel kinyújtotta a 

jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. A bal kezét meg keresztbe rá Manassé fejére 

tette, pedig Manassé volt az elsőszülött. 15Azután így áldotta meg Józsefet: Az Isten, akinek színe előtt 

jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok mind a mai napig, 16az 

angyal, aki megváltóm minden bajban, áldja meg e fiúkat! Rólam nevezzék el őket, meg őseimnek, 

Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről! Legyen számtalan utódjuk ezen a földön! 
17Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt. Megfogta apja 

kezét, hogy áttegye Efraim fejéről Manassé fejére. 18József ezt mondta apjának: Nem úgy, apám, 

mert ez az elsőszülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet! 19Apja azonban elutasította, és azt mondta: 

Tudom, fiam, tudom. Ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de kisebbik testvére nagyobb lesz nála, és 

utódaiból sok-sok nép támad majd. 20És így áldotta meg őket azon a napon: A ti nevetekkel 

mondanak majd áldást Izráelben: Tegyen Isten olyanná, mint Efraimot és Manassét! 
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Így helyezte Jákób Efraimot Manassé elé. 21Azután ezt mondta Izráel Józsefnek: Én már meghalok. De 

Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket atyáitok földjére. 22Neked azonban egy hegyháttal többet 

adok, mint testvéreidnek, amit karddal és íjjal vettem el az emóriaktól. 

Mózes áldása  

5Móz/MTörv 33, 13-17 

Józsefre ezt mondta: Megáldotta földjét az ÚR az égből hulló harmat ajándékával és a lenti 

vizekkel: 14nap érlelte ajándékkal, hold sarjasztotta ajándékkal, 15az ősi hegyek javaival, az örök 

halmok ajándékával, 16a föld bőséges ajándékával, a csipkebokorban lakónak kegyével. Szálljon ez 

József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére! 17Gyönyörű, mint egy elsőszülött bika, szarvai 

olyanok, akár a bivalyé; szétdobálja velük a népeket, el egészen a föld pereméig. Ilyenek Efraim 

tízezrei és Manassé ezrei. 

Efraim, mint fiú (elsőszülött fiúság) 

Zsolt 78, 9 

mint az íjjal fölfegyverzett efraimiak… 

Zsolt 127, 4-5 

Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. 5Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a 

tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. 

Ézs 49, 2 

Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyíllá tett, tegzébe dugott engem. 

Zak 9, 13 

Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom. Felbuzdítom fiaidat, Sion, a görögök 

ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja. 

Zak 10, 7 

Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és vigadnak, 

örvendezve gondolnak az ÚRra. 

Zsolt 60, 9 

Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám 

Zsid 12, 22-23 

Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok 

ezreihez, 23az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a 

mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, 

Mindnyájan elsőszülött fiak vagyunk az egyszülött Fiúban!  

Elsőszülött: A g. prótotokosz fordítására használt fogalom. 
Az ÓSZ-ben az, aki »anyja méhét megnyitja« (2Móz 13,2; vö. Lk 2,23). Az elsőszülöttség egyrészt 
születésnél fogva adódó ténymegállapítás, másrészt e tényhez kapcsolódó rang, amely kiváltságot 
jelent. Ennek számított az apa fiúgyermekei közül az első, akinek testvéreivel, ill. féltestvéreivel 
szemben a mózesi törvény bizonyos előnyöket biztosított. Az elsőszülött nyerte el az atyai áldást 
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(1Móz 25,29kk; 27,36; 48,18), és az örökségből kettős részt kapott (5Móz 21,15-17). Úgy tekintette 
Izráel az embernek, és az állatnak hímnemű elsőszülöttjét, mint az apa erejének zsengéjét (5Móz 
22,17), éppen ezért különös megbecsülésben részesítette. Az elsőszülött elvesztése Isten ítéletének, 
a legsúlyosabb büntetésnek számított, az elsőszülött életben maradása Isten kegyelmének jele (2Móz 
11-14). Minden hímnemű elsőszülöttet, akár ember, akár a háziállat elsőszülöttjéről legyen szó, Isten 
tulajdonának tekintették, amelyet neki kellett feláldozni (2Móz 13,2.12). Az ember, és nem tiszta 
vagy fogyatékos háziállatok esetében pénzen való megváltással, más tiszta állat feláldozásával történt 
az elsőszülött helyett a rá vonatkozó rend érvényesítése (2Móz 13,13; 34,19.20; 4Móz 18,15). Izráel 
elsőszülött fiainak megváltásával hozza kapcsolatba a törvény Lévi törzsének Isten szolgálatára való 
kiválasztását, úgy értékelve azt, mint helyettes áldozatot Izráel elsőszülött fiaiért (4Móz 3,12.40-
50; 8,17-19). Isten Izráelt mint népet elsőszülött fiának nevezi (2Móz 4,22; Hós 2,1). Az elsőszülöttség 
jogának lebecsülését vagy éppen megvetését könnyelműség és közöny jelének tekinti a B (1Móz 
25,29kk), amely ítéletre méltó. 
Az ÚSZ Jézus Krisztust születésénél (Lk 1,27.34), és méltóságánál fogva nevezi elsőszülöttnek, 
valamint funkciója következtében, ugyanis ő jelzi az újjáteremtés kezdetét (Róm 8,29), ő az 
elsőszülött a halottak közül (Kol 1,18). Nemcsak a földi létmódba lépett be elsőszülöttként, hanem a 
teljes váltság napjára vonatkozó ígéretek jegyében álló korszakról is elsőszülöttként ad jelt. A 
halottak közül elsőként testesíti meg az újjáteremtett ember típusát, modellt adva arról. Jelzi, hogy 
döntő fordulat történt azok sorsában, akik elaludtak (1Kor 15,20; ApCsel 26,32). 
A prótotokosz tón nekrón azonban nemcsak idői értelemben jelentős, hanem funkcionális 
értelemben is. Krisztus mint elsőszülött a halottak közül a királyok fejedelmévé lett. Nemcsak Isten 
minden teremtményének kezdete, a teremtés közvetítőjeként (Kol 1,15), hanem az újjáteremtés 
hírnöke, realizálója. Amikor Krisztus mint elsőszülött újra a világba lép, megerősíti, hogy Ő a 
feltámadott, a megdicsőült (Zsid 6,1), az örökkévaló Fiú (Kol 1,18; Jel 1,5). 
 

Isten elküldte a Fiát, hogy fiaivá legyünk mindnyájan 

Róm 9, 6-13 

Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izráelhez, akik Izráeltől 

származnak,7és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint meg van írva: 

„Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni.” 8Azaz nem a testi származás szerinti 

gyermekek (teknon) Isten gyermekei (teknon), hanem az ígéret gyermekei (teknon) számítanak az ő 

utódainak. 9Mert így szól az ígéret: „Abban az időben eljövök, és fia (huiosz) lesz Sárának.” 10Sőt, 

Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól.11Amikor ugyanis 

még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő 

kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, 12nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó 

akarata szerint, már akkor megmondatott Rebekának, hogy „a nagyobbik fog szolgálni a 

kisebbiknek”, 13amint meg van írva: „Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.” 

Róm 9, 14-26 

Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla! 15Hiszen így szól Mózeshez: „Könyörülök, 

akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” 16Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, 

aki fut, hanem a könyörülő Istené. 17Mert így szól az Írás a fáraóhoz: „Éppen azért emeltelek trónra, 

hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön.” 18Ezért tehát 

akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. 
19Azt mondod erre nekem: „Akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának?” 20Ugyan 

ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: „Miért 

formáltál engem ilyenre?” 21Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból 

az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? 22Isten pedig nem haragját 
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akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag 

eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? 23Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének 

gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, 24amilyenekké minket is elhívott, 

nemcsak a zsidók, hanem a többi nép közül is? 25Amint Hóseásnál is mondja: „Azt a népet, amely nem 

az én népem, az én népemnek hívom, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek, 26és úgy lesz, 

hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik: ti nem az én népem vagytok, ott neveztetnek majd az 

élő Isten fiainak. (huiosz)” 

Jn 1, 12-13 

Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé (teknon) legyenek; 

mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem 

Istentől születtek. 

Gal 3, 19 – 4, 7 

Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt 

angyalok közölték közbenjáró által. 20Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig 

egy. 21A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla! Mert ha olyan törvény adatott volna, 

amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. 22De az Írás mindenkit bűn 

alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. 
23Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit 

kinyilatkoztatásáig. 24Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. 25De 

miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. 26Mert mindnyájan Isten fiai (huios) 

vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 27Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek 

magatokra. 28Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, 

mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. 29Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám 

utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. 

Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú (nepios), addig semmiben sem különbözik a 

szolgától, jóllehet ura mindennek, 2hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által 

megszabott ideig. 3Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve 

szolgaságra. 4De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a 

törvénynek alávetve, 5hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá (huiothesia) 

legyünk. 6Mivel pedig fiak (huios) vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: 

„Abbá, Atyám!” 7Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú (huios), ha pedig fiú (huios), akkor Isten 

akaratából örökös is. 

Róm 8, 14-17 

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét 

féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16Maga a Lélek tesz 

bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekek, akkor 

örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele 

együtt meg is dicsőüljünk. 

Zsid 2, 10 

Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki 

számtalan fiát (huios) vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. 
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Identitásunk további tartalma: 

Dietrich Bonhöffer: Ki vagyok én? vers… 

Identitás: örök kategória → identitásunk megértése: örök feladat! 

Külső/Belső identitásunk → kapcsolatainkban nyer értelmet és ér célba.  

Identitás – Rendeltetés (küldetés) összetartoznak. Egyik a másikból fakad.   

Identitás zavar → nem látjuk az elhívást/küldetést → asszimiláció. 

Első kérdés: Uram, mivé tettél minket? Mivé akarsz tenni minket? És ebből fakad: Uram, mit akarsz, 

hogy tegyünk? 

Az emberi identitásunk két szintje: Mint Isten gyermeke, és mint emberi lény  

1. Mint Isten gyermeke (ezzel már fentebb foglalkoztunk): 

Jézusban teljesen új identitást kaptunk!  

2 Kor 5, 17 

„aki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 

Isten gyermekévé, fiává, lányává váltunk! → legközelebbi rokonai lettünk!  

Krisztus testvérei! A Szent Lélek templomai! 

Isten nem vette el emberi identitásunkat, viszont új középpontot adott neki! 

Mielőtt megismertük volna az Urat, saját magunk próbáltuk felépíteni identitásunkat → több 

kevesebb sikerrel.  

Reinhold Messner – az vagyok, amit cselekszem (munkám, hívatásom, stb.) 

Általában ilyenkor az identitásunk valamelyik része egészségtelenül kidomborodik és eltorzul. 

Pl. Náci Németország.  

De, miután az Urat megismerjük, Ő ad nekünk új identitást. Ő határozza meg, kik vagyunk!  

Jézusban többé nem akarunk magunknak identitást építeni Isten nélkül → anélkül, hogy 

figyelembe vennénk Őt.  

Itt kezdődik identitásunk és ezzel összefüggésben kapcsolataink megtisztulása.  

 

2. Mint emberi lény: 

Az ember méltósága – Csak Isten tudja, mekkora érték az életed.  

Teremtés – Megváltás – Küldetés  

Ne szégyelld, hogy ki vagy! 

 Család, név 

Szüleink vannak, egy bizonyos családba születtünk bele, DNS, genetikai felépítés stb. 

Bizonyos időben, bizonyos helyen, bizonyos képességekkel születtünk – nincs hatalmunk 

felette. Fontos elfogadnunk emberi identitásunkat.  

Tiszteld apádat és anyádat → ez az első parancs, ami az ember-ember kapcsolatra 

vonatkozik, és ami ígérettel van összekötve: hosszú életed és jó dolgod legyen. Ez a 

parancs akkor is él, ha éppen rossz szülőket fogtál ki.  
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FONTOS: Nem te választottad őket, és nem ők választottak téged! Isten ajándékozását 

testesíti meg ez a tény. A szüleid nem téged vártak – egy gyermeket vártak. És később 

ismertek meg téged. De Isten téged várt!  

Ez megmutat valamit Isten szívéből. Aki nem tudja tisztelni a szüleit, soha nem lesz 

békében önmagával sem.  

Ne próbálj valaki más lenni, valakit egészségtelenül utánozni! Fogadd el magad és 

szeresd magad! Amikor valakit egészségtelenül utánzol, az egy formája annak, hogy nem 

fogadod el magadat. „Találd meg magad” Isten által, légy azzá, akivé Ő teremtett → 

elhívás/küldetés.  

 

 Férfi – Nő   

A kettő között nagy különbség van. Isten férfit és nőt teremtett, nem egy semleges nemű 

„általános” embert.  

Méltóságukban egyelőek, ám szerepük különböző.  

A férfi és a nő egységét, éppen különbözőségük teszi lehetővé.  

Ez Isten bölcsessége → egyik sem létezhet a másik nélkül. Szükségünk van egymásra, ha 

teljes életet szeretnénk élni!  

Cölibátus: még Isten megismerésében is szükségünk van egymásra. Szükségünk van a 

másik nem Isten-ismeretére, különben valamilyen módon torz Isten képünk lesz.  

Férfi és nő szerepe: (nézd meg a testüket, abban is kifejeződik) 

Férfi: ad, vezet, véd → jellemzője az erő, „derekában van” 

Nő: befogad, követ, otthonossá tesz → jellemzője a szépség, „méhében van” 

Férfi: nehéz elfogadnia magát, ha úgy gondolja, hogy gyenge! Bátorításra, buzdításra van 

szüksége, hogy ne úgy éljen, ahogy „elvárják” tőle → hanem vezessen! 

Nő: nehéz elfogadnia magát, ha úgy gondolja, hogy ő nem szép. Nem mi választjuk meg a 

testünket, arcformánkat, stb. – ez mind ajándék. Ha nem tudjuk elfogadni a testünket – 

nincs békességünk! Isten kirendelt minden nő számára egy férfit, akinek ő lesz a legszebb 

lány a világon! → Ádám tapasztalata, amikor meglátta Évát – bár sok férfi és nő van a 

világon, ez a tapasztalat ma is ugyanolyan, mint nekik volt! 

Az aggodalmaskodás nagy veszély a nők számára! Ők mélyebb módon élik meg a 

dolgokat, mint a férfiak. Sok minden folyik belül. Van egy mélység bennük. A lányok 

általában ember-orientáltak, kapcsolat-orientáltak, míg a férfiak cél-orientáltak.  

Nő: komplikált kábel és zsinórköteg.   Férfi: On/Off 

Menstruáció minden hónapban → valami testi/földi/véres tapasztalat – élethez kötődés. 

Míg a férfi legújabb elméletein és ötletein dolgozik, szervez, „projektel”, vagy vágyait 

akarja kielégíteni (szex, kaja, stb.) és van benne valami felszínes, elszállt, „túlvilági”…  

A nőben több a mélység, integritás és a jó értelemben vett földhözragadtság. A nő segít a 

férfinak, hogy ezek a dolgok megjelenjenek benne – segít emberiesíteni a férfit. 
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Szexuális életünk egészen mély példázata annak, mit jelent nőnek és férfinak lenni. A 

férfi felajánlja erejét a nőnek, a nő pedig magába hívja a férfit. Olyan esemény ez, ami a 

megnyílásban egyszerre bátorságot és sebezhetőséget feltételez mindkettőjüktől. Ha 

tehát a férfi nem telik meg erővel, semmi sem történhet. Mielőtt lehetővé válna, hogy 

belehatoljon a nőbe, meg kell telnie erővel. De akkor se teljesedhet be a szerelem, ha a 

nő nem nyitja meg magát erre a meglepő sebezhetőségre. Amikor mindketten úgy élnek, 

ahogy arra meg vannak alkotva, létre jön a nász, a férfi felajánlja erejét a nőnek és 

mintegy kiönti magát benne, és érte. A nő pedig magába vonja, átöleli, egészen 

körülveszi.  

Így jön létre az élet. A nő szépsége felkelti a férfiban a férfit – az erőt. Ahogy a férfi 

felajánlja erejét asszonyának, úgymond megszépíti és életet hoz neki. Itt már többről van 

szó, mint szexről és orgazmusról. Ez áthatja egész életünket, hozzáállásunkat. Ha a férfi 

nem ajánlja fel erejét, akkor felesége üres és meddő marad. Amikor egy férj elhagyja a 

családját és egy könnyebb műfajt keres – ez azt jelenti feláldozza őket ahelyett, hogy 

feláldozta volna erejét értük. Milyen az igazi férfi: feláldozza magát másokért. Ő azt 

mondja a feleségének ezer különböző módon: gyönyörű vagy és én harcolni fogok érted.  

A legtöbb férfi viszont csak játszótársat akar (mert nem férfiak, csak fiúk), ami nem kerül 

neki szinte semmibe. Élvezni akarja a szépség örömeit – anélkül, hogy a harcban a vére 

folyjék. Ez a pornográfia definíciója. Élvezni a nőt – az ő költségén. Felhasználja a nőt, 

hogy férfinak érezze magát, aztán kidobja. A szép nők sokszor viselik el ezt a mészárlást. 

Akarják őket, de nem a végsőkig – meg akarják őket szerezni, de csak bizonyos keretek 

között. Így tanulják meg a szép nők odaadni a testüket, de a lelküket soha…  

 Nemzet 

Elfogadni azt, hogy milyen nemzetbe (törzsbe), országba születtem. → ezt sem én 

döntöttem el!  

Nem kell bocsánatot kérned azért, hogy magyar vagy – vagy cigány, vagy zsidó…  

Rossz oka az emigrációnak, ha nemzeti identitásod elől menekülsz. Ha nincs békességed 

nemzeti identitásoddal → az tétel Istennél!  

Nincs ilyen, hogy „nemzetközi ember”! Jézusnak is ahhoz, hogy ember lehessen, 

azonosulnia kellett a zsidósággal. Jézus emberségéhez hozzátartozik, hogy Ő Júda 

törzséből való zsidó! 

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Isten arra bátorít, hogy fogadjuk el és szeressük 

magunkat! 

 

12. Keleti kapu (Arany kapu) – Isten dicsőségének (megnyilvánuló jelenlétének) metafórája 

 

Zsolt 24, 7-9 

Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, emelkedjetek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 8Ki az 

a dicső király? Az erős és hatalmas ÚR, az ÚR, aki hatalmas a harcban. 9Emeljétek föl fejeteket, ti, 

kapuk, emeljétek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 10Ki az a dicső király? A Seregek 

URa, ő a dicső király! 
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Eze 43, 4 

4Az ÚR dicsősége pedig bement a templomba a keletre néző kapun át.  

Isten jelenlétének két formája (A jelenlét tanítás alapján) 

 Isten mindenütt, mindig jelen van – Jahve Samma 

 Isten megnyilvánuló jelenléte, amikor leszáll a dicsőség, kenet, erő 

Példák:  

 Krónosz – Kairosz.  

 A hívőben: Feltámadás napja – Pünkösd napja 

Dicsőség: az arany is szimbóluma a Bibliában. Szentség, Tisztaság, Fény (Világosság), Erő, Tűz, Kenet, 

Súly, Bőség, Gazdagság, Öröm, Békesség, Felhő, Füst, Korona, Tisztesség, Méltóság 

 Istennel kapcsolatban: Az Ő isteni tulajdonságainak és tökéletességének láthatóvá válása, 

jelenlétének kisugárzó fénye.  

 Az emberre nézve: jó tulajdonságainak megnyilvánulása + a hívő ember célja Isten 

dicsősége – egyrészt már megvan, másrészt eljövendő a feltámadáskor, Jézus 

visszajövetelekor 

Mózes merész kérése – az Úr dicsőségének megjelenése mindig is nagy vágya volt az embernek: 

2Móz 33, 18-23 

Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! 19Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted 

egész fenségemet, és kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és 

irgalmazok, akinek irgalmazok. 20Arcomat azonban nem láthatod – mondta –, mert nem láthat engem 

ember úgy, hogy életben maradjon. 21Majd ezt mondta az ÚR: Van egy hely nálam: állj ide a 

kősziklára! 22És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a 

kezemmel, amíg el nem vonulok. 23Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat 

azonban senki sem láthatja. 

1. Az Úr dicsősége bizonyos helyeken jelenik meg, először Izrael számára: 

2Móz 16, 10 

Amikor azután Áron Izráel egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az ÚR dicsősége 

megjelent a felhőben. 

2Móz 24, 16 

mert az ÚR dicsősége ereszkedett rá a Sínai-hegyre. Hat napig borította azt felhő, majd a hetedik 

napon magához szólította Isten Mózest a felhő közepéből. 

2Móz 29, 42-43 

Állandó égőáldozat legyen ez nemzedékről nemzedékre a kijelentés sátrának bejáratánál az ÚR előtt, 

ahol kijelentem magam nektek, és beszélek veled. 
43Ott fogok megjelenni Izráel fiainak, és dicsőségemmel szentelem meg azt. 
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Az Úr dicsősége/megnyilvánuló jelenléte a Szentek Szentjében, a szövetség ládáján nyugodott. 

Róm 9, 4 

akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az 

ígéretek, 5akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: 

áldott legyen mindörökké. Ámen. 

2Móz 40, 34-38 

Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot. 35És Mózes nem 

tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az ÚR dicsősége betöltötte a 

hajlékot. 36Egész vándorlásuk alatt valahányszor fölemelkedett a felhő a hajlékról, útnak indultak 

Izráel fiai. 37De ha nem emelkedett fel a felhő, ők sem indultak el, amíg az fel nem emelkedett. 38Mert 

nappal az ÚR felhője volt a hajlék fölött, éjjel pedig tűz lángolt benne. Izráel egész háza látta ezt, 

amíg csak vándorolt. 

Hasonlóan Salamon templomában. 

1Kir 8, 10-11 

Amikor a papok kijöttek a szentélyből, felhő töltötte be az ÚR házát, 11úgyhogy a papok a felhő miatt 

nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát. 

Zsolt 26, 8 

URam, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. 

1Sám 4, 19-22 

A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy 

elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és megszült, mert 

rátörtek a szülési fájdalmak. 20És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok: Ne félj, 

mert fiút szültél! De ő nem felelt, nem is figyelt oda, 21hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak – ami 

azt jelenti: odavan Izráel dicsősége –, mert elvették az Isten ládáját, és odalett az apósa, meg a férje 

is. 22Ezért mondta: Odavan Izráel dicsősége, mert elvették az Isten ládáját! 

Zsid 9, 4-5 

a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetségládában volt az aranyedény 

mannával tele és Áron kivirágzott vesszeje meg a szövetség táblái, 5fölötte pedig a dicsőség kerúbjai, 

amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. 

3Móz 9 

A nyolcadik napon szólította Mózes Áront és fiait meg Izráel véneit. 2Ezt mondta Áronnak: Végy egy 

borjút a vétekáldozathoz, egy kost pedig az égőáldozathoz; hibátlanok legyenek. Azután áldozd fel 

őket az ÚR előtt. 3Izráel fiaihoz pedig így szólj: Fogjatok egy kecskebakot a vétekáldozathoz meg egy 

borjút és egy bárányt az égőáldozathoz – egyévesek és hibátlanok legyenek –, 4továbbá egy marhát 

meg egy kost a békeáldozathoz, hogy levágjátok az ÚR előtt, végül olajjal gyúrt ételáldozatot, mert 

ma megjelenik előttetek az ÚR. 5Odavitték tehát a kijelentés sátra elé, amiket Mózes megparancsolt. 

Az egész közösség is odajárult, és megállt az ÚR előtt. 6Ekkor azt mondta Mózes: Ezt kell tennetek az 

ÚR parancsára, hogy megjelenjen előttetek az ÚR dicsősége. 7Áronnak pedig ezt mondta Mózes: 

Járulj oda az oltárhoz, és készítsd el vétekáldozatodat és égőáldozatodat, és végezz engesztelést 

magadért és a népért. Azután készítsd el a nép áldozatát, és végezz engesztelést értük, ahogyan 
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megparancsolta az ÚR. 
8Akkor odajárult Áron az oltárhoz, és levágta a saját vétekáldozatára szánt borjút. 9Áron fiai odavitték 

hozzá a vért, ő belemártotta ujját a vérbe, és megkente az oltár szarvait, a többi vért pedig 

odaöntötte az oltár aljára. 10A vétekáldozat kövérjét, a veséket meg a májon levő hártyát 

elfüstölögtette az oltáron, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR, 11a húst és a bőrt pedig 

elégette a táboron kívül. 12Azután levágta az égőáldozatot. Áron fiai odanyújtották neki a vért, ő 

pedig körös-körül az oltárra hintette. 13Az égőáldozatot is odanyújtották neki darabonként, a fejjel 

együtt, ő pedig elfüstölögtette az oltáron. 14A belet és a lábszárakat megmosta, és úgy füstölögtette 

el az oltáron, az égőáldozatra téve. 
15Bemutatta a nép áldozatát is. Fogta a nép vétekáldozatára szánt bakot, levágta és bemutatta 

vétekáldozatul, ahogy az előzőt. 16Az égőáldozatot is bemutatta – az előírások szerint készítette el –

, 17majd bemutatta az ételáldozatot: vett belőle egy tele marokkal, és elfüstölögtette az oltáron. Ezt a 

reggeli égőáldozaton kívül készítette el. 18Akkor levágta a nép békeáldozatára szánt marhát és kost. 

Áron fiai odanyújtották neki a vért, ő pedig körös-körül az oltárra hintette. 19A marha és a kos kövér 

részeit, a farkat és ami a veséket borítja, meg a májon levő hártyát, 20mindezeket a kövér részeket 

rárakták a szegyekre. A kövér részeket elfüstölögtette az oltáron, 21a szegyeket meg a jobb combot 

pedig felmutatta Áron felmutatott áldozatul az ÚR színe előtt, ahogyan Mózes parancsolta.  
22Akkor fölemelte Áron a kezét a nép felé, és megáldotta őket, majd lejött, miután befejezte a 

vétekáldozatot, az égőáldozatot és a békeáldozatot. 23Mózes és Áron bement a kijelentés sátrába, 

azután kijöttek, és megáldották a népet. Ekkor megjelent az ÚR dicsősége az egész nép előtt. 24Tűz 

csapott ki az ÚR színe elől, és megemésztette az oltáron az égőáldozatot és a kövér részeket. Amikor 

látta ezt az egész nép, felujjongott, és arcra borult. 

Jn 12, 20-32 

Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. 21Ezek 

odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, 

Jézust szeretnénk látni. 22Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt 

Jézusnak. 23Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. 24Bizony, 

bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, 

sokszoros termést hoz. 25Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre 

őrzi meg azt. 26Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; 

és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. 27Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: 

Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! 28Atyám, dicsőítsd 

meg a te nevedet! Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. 29A 

sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így 

szóltak: Angyal beszélt vele. 30Jézus megszólalt: Nem énértem hallatszott ez a hang, hanem 

tiértetek. 31Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. 32Én pedig, ha 

felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. 33Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen 

halállal fog meghalni. 

Jn 21, 18-19 

Bizony, bizony, mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova 

akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem 

akarod. 19Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, 

így szólt hozzá: Kövess engem! 
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4Móz 14 

Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. 2Izráel fiai 

mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak 

meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában! 3Miért akar bevinni minket az ÚR 

arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? 

Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? 4Majd ezt mondták egymásnak: Válasszunk vezetőt, és 

térjünk vissza Egyiptomba! 
5Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izráel közösségének egész gyülekezete előtt. 6De Józsué, Nún fia és 

Káléb, Jefunne fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszaggatták ruhájukat, 7és ezt 

mondták Izráel fiai egész közösségének: A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen-igen jó 

föld. 8Ha az ÚR kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és 

mézzel folyó földet. 9Csak az ÚR ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra 

sem elegek! Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az ÚR! Ne féljetek tőlük! 10De az egész közösség 

azt mondta, hogy meg kell kövezni őket. Akkor megjelent az ÚR dicsősége a kijelentés sátra fölött 

egész Izráelnek, 11és ezt mondta az ÚR Mózesnek: Meddig vesz semmibe engem ez a nép, és meddig 

nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem?! 12Megverem dögvésszel, és 

elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. 13Mózes azonban azt mondta az 

ÚRnak: Hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, 14és elmondták 

e föld lakóinak. Ők tehát már hallották, hogy te, URam, e nép között vagy; hogy te, URam, a szemük 

láttára megjelentél, és hogy a te felhőd állt fölöttük, és nappal felhőoszlopban jársz előttük, éjjel 

pedig tűzoszlopban. 15Ha most mind egy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt fogják mondani azok a 

nemzetek, amelyek hallották a híredet: 16Nem tudta az ÚR bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet 

esküvel ígért meg nekik, ezért lemészárolta őket a pusztában. 17Most azért mutasd meg, URam, hogy 

nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad: 18Az ÚR türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a 

bűnt és a hitszegést; bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a 

fiakat is, három, sőt négy nemzedéken át. 19Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy 

szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig! 20Akkor az ÚR 

ezt mondta: Megbocsátok, ahogyan kérted. 21De életemre mondom és az ÚR dicsőségére, amely 

betölti az egész földet, 22hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, 

amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem 

hallgattak szavamra, 23senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. 

Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem semmibe vettek. 24De szolgámat, Kálébot, mivel más 

lélek volt benne, és hűségesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai fogják 

majd birtokba venni azt. 25A völgyekben azonban az amálékiek és a kánaániak laknak. Holnap 

forduljatok meg, és induljatok el a pusztába a Vörös-tenger felé! 
26Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 27Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz közösség? 

Meghallottam Izráel fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem. 28Mondd meg nekik: 

Életemre mondom – így szól az ÚR –, hogy úgy bánok majd veletek, ahogyan ti beszéltetek 

ellenem! 29Itt a pusztában fogtok holtan elhullani, a számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 

húszévestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. 30Nem mentek be arra a földre, amelyről felemelt 

kézzel megesküdtem, hogy ott fogtok lakni, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia. 31De beviszem 

gyermekeiteket, akikről ti azt mondtátok, hogy prédára jutnak; ők majd megismerik azt a földet, 

amelyet ti megvetettetek. 32Ti azonban itt a pusztában fogtok elhullani. 33Fiaitok pásztorok lesznek a 

pusztában negyven esztendeig, és bűnhődnek a ti hűtlenségetekért, míg mind egy szálig el nem 

hullotok holtan a pusztában. 34Negyven napig tartott, míg kikémleltétek azt a földet: most negyven 

évig bűnhődjetek a napok száma szerint, egy-egy napért egy-egy esztendőt, hogy megtudjátok, 

milyen az, amikor én ellenkezem veletek. 35Én, az ÚR megmondtam, hogy ezt teszem ezzel az egész 
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gonosz közösséggel, amely összefogott ellenem: mind egy szálig itt halnak meg a pusztában! 
36Azok a férfiak pedig, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki az országot, és akik visszatérve 

föllázították ellene az egész közösséget, mert rossz hírét keltették annak a földnek, 37azok a férfiak, 

akik rossz hírét keltették az országnak, meghaltak az ÚR csapásától. 38Csak Józsué, Nún fia és Káléb, 

Jefunne fia maradt életben azok közül a férfiak közül, akik elmentek, hogy kikémleljék az országot. 
39Amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izráelnek, a nép nagyon elszomorodott. 40Korán 

reggel fölkeltek, hogy fölmenjenek a hegyvidék magaslataira, mondván: Itt vagyunk, menjünk hát 

arra a helyre, amelyről az ÚR beszélt. Bizony, vétkeztünk! 41Mózes azonban ezt mondta: Miért 

akarjátok áthágni az ÚR parancsát? Nem fog az sikerülni! 42Ne menjetek, mert nem lesz köztetek az 

ÚR! Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől! 43Hiszen az amálékiak és kánaániak ott vannak 

veletek szemben, és elhullotok fegyvereiktől! Mivel elfordultatok az ÚRtól, az ÚR sem lesz 

veletek! 44Ők azonban vakmerően fölmentek a hegyvidék magaslataira, bár az ÚR szövetségének a 

ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból. 45Az amálékiak és kánaániak pedig, akik azon a 

hegyvidéken laktak, lerohantak, verték és kergették őket egészen Hormáig. 

Hasonló Kóré lázadása a 4Móz 16 –ban. Ott is megjelenik az Úr dicsősége tanúbizonyságot téve 

Mózes és Áron mellett.  

5Móz 5, 24 

Íme, az ÚR, a mi Istenünk, megmutatta nekünk dicsőségét és nagyságát, hangját is hallottuk a tűzből. 

A mai napon láttuk, hogy életben maradhat az ember, ha Isten beszél vele. 

 

2. Az Úr dicsősége az egész földön, a népek számára! 

Zsolt 72, 19 

Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen. 

Hab 2, 14 

De a föld tele lesz az ÚR dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. 

Éz 6, 3 

Ezt harsogták egymásnak felváltva: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész 

földet! 

Zsolt 85, 10 

Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön.  

Éz 66, 18 

Ismerem tetteiket és gondolataikat. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. 

Jöjjenek és lássák dicsőségemet! 
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3. Isten hajlandó az Ő dicsőségét megosztani az övéivel: 

Jób 29, 20 

Dicsőségem ifjú marad, akárcsak én, íjam is folyton megújul kezemben.  

Zsolt 3, 3 

De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. 

Zsolt 8, 5-6 

micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? 6Kevéssel 

tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. 

Zsolt 84, 12-13 

Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, 

akik feddhetetlenül élnek. 13Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik! 

Éz 49, 3 

Ezt mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet! 

Ézs 58, 8 

Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és 

az ÚR dicsősége lesz mögötted. 

Éz 60, 1-2 

Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége. 2Bár még sötétség borítja 

a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad. 

Jn 17, 22-23 

Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek 

vagyunk: 23én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy 

te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. 

Róm 5, 2 

Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a 

reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. 

 

4. Isten dicsőségének (megnyilvánuló jelenlétének) természete – milyen az? 

Éz 6, 1-9 

Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges; palástja 

betöltötte a templomot. 2Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel az 

arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. 3Ezt harsogták egymásnak 

felváltva: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet! 
4A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. 5Ekkor 

megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között 

lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek URát látták szemeim! 6Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében 
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parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. 7Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez 

megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. 8Majd az Úr szavát hallottam, 

amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! 9Ő így 

felelt: Menj, és mondd meg ennek a népnek 

Eze 1, 26-28 

A fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig 

emberhez hasonló alak látszott. 27Ezüstösen csillogónak láttam: derekától fölfelé úgy látszott, mintha 

tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. 28A körülötte levő 

fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt 

az ÚR dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki 

megszólal. 

 Az Úr dicsősége mozog 

Eze 43, 1-5 

Azután odavezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. 2És íme, Izráel Istenének a 

dicsősége közeledett kelet felől; zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott 

dicsőségétől. 3A látvány, amelyet láttam, olyan volt, mint az, amelyet akkor láttam, amikor a város 

pusztulása bekövetkezett. Ugyanolyan volt, mint az a látvány, amelyet a Kebár-folyó mellett láttam. 

Ekkor arcra borultam. 4Az ÚR dicsősége pedig bement a templomba a keletre néző kapun át. 5Ekkor 

fölemelt engem a lélek, bevitt a belső udvarba, és láttam, amint az ÚR dicsősége betölti a templomot. 

Eze 10, 18 

Akkor elvonult az ÚR dicsősége a templom küszöbétől, és megállapodott a kerúbok fölött. 

 Az Úr nem adja át dicsőségét más isteneknek 

Éz 42, 8 

Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. 

 Isten dicsőségének kijelentése Jézus Krisztusban 

1Tim 3, 16 

Valóban nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az 

angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. 

Zsid 1, 1-3 

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2ezekben a végső 

időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. 3Ő 

Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, 

aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. 

2Pét 1, 17 

Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a 

felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm” 
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 Kapcsolatban van a hittel, kegyelemmel, igazsággal – üdvösséggel 

Jn 11, 40 

Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten 

dicsőségét? 

Jn 1, 14 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 

telve kegyelemmel és igazsággal.  

Lk 2, 29-32 

Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, 30mert meglátta szemem 

üdvösségedet, 31amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, 32hogy megjelenjék világosságul a 

pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek. 

1Pét 1, 8 

Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült 

örömmel örvendeztek, 9mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. 

Júd 1, 24-25 

Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó 

örömmel: 25az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és 

hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen. 

 Kapcsolatban van a gyógyulással 

Jn 11, 4 

Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét 

szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia. 

 Többször félelemetes 

Lk 2, 9 

És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt 

rajtuk. 

Lk 9, 29-31 

Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. 30És íme, két férfi beszélt vele: 

Mózes és Illés, 31akik dicsőségben megjelenve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell 

beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő 

dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. 33És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta 

Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet 

és Illésnek egyet. Mert nem tudta, mit beszél. 34Alighogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta 

őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. 35És hang hallatszott a felhőből: Ez az én Fiam, 

akit kiválasztottam, reá hallgassatok! 36Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. 
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 Gyakran szenvedések és fájdalmak útján (árán) lesz része az embernek benne 

Lk 24, 26 

Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? 

Jn 12, 23-32 

Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. 24Bizony, bizony, mondom 

nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést 

hoz. 25Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. 26Ha 

valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki 

nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. 27Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments 

meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! 28Atyám, dicsőítsd meg a te 

nevedet! Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. 29A sokaság 

pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: 

Angyal beszélt vele. 30Jézus megszólalt: Nem énértem hallatszott ez a hang, hanem tiértetek. 31Most 

megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. 32Én pedig, ha felemeltetem a 

földről, magamhoz vonzok mindeneket. 33Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog 

meghalni.  

Zsid 2, 9-10 

azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése 

miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért 

megízlelte a halált. 
10Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki 

számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. 

ApCsel 7, 55 

Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, 

amint Isten jobbja felől áll. 

Róm 6, 4 

A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a 

halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.  

2Kor 4, 17-18 

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez 

nekünk, 18mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a 

láthatatlanok pedig örökkévalók. 

Talán azért, mert csak a megtört szívű ember tudja elhordozni Isten dicsőségét.  
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 Isten dicsősége által alakulunk, formálódunk hasonlóvá Krisztushoz 

Jn 17, 5; 22; 24 

és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt 

tenálad, mielőtt még a világ lett. 

Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek 

vagyunk: 

Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák 

az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.  

2Kor 3, 18 

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, 

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre. 

2Kor 4, 4-6 

Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten 

képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. 5Mert nem önmagunkat 

hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 6Isten 

ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, 

hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. 

Ef 1, 18 

és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen 

gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, 

Ef 3, 16 

adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső 

ember az ő Lelke által 

Ef 3, 20-21 

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk 

munkálkodó erő szerint: 21azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, 

örökkön-örökké. Ámen. 

Ef 5, 27 

így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, 

hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. 

Fil 1, 11 

és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és 

magasztalására. 
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 A szolgálat vonatkozásai – Igehirdetés + tettek 

2Kor 3, 7-11 

Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai 

Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, 8hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek 

szolgálata? 9Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság 

szolgálata! 10Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. 11Ha 

ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. 

1Kor 2, 6-8 

A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó 

fejedelmeinek bölcsességét, 7hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, 

amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. 8Ezt e világ fejedelmei közül senki sem 

ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg.  

2Kor 1, 20 

Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi 

általunk. 

Fil 2, 11 

és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 

Kol 1, 25-27 

hogy teljesen feltárjam előttetek Isten igéjét, 26azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve 

volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, 27akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen 

gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: 

reménysége az eljövendő dicsőségnek. 

1Thessz 2, 12 

intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket: éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába 

és dicsőségébe hív titeket. 

1Kor 10, 31 

Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! 

Róm 15, 7 

Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. 

2Tim 2, 10 

Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való 

üdvösséget örök dicsőséggel.  

 A dicsőség és szükségleteink betöltése 

Fil 4, 19 

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel 

Krisztus Jézusban. 
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5. Amikor emberek elveszik maguknak Isten dicsőségét – veszélyes dolog: 

Dán 4, 26-30 

Tizenkét hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, 27így szólt a király: Ez az a 

nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhellyé hatalmam teljében, fenségem 

dicsőítésére! 28Alighogy kimondta a király ezeket a szavakat, egy hang hallatszott az égből: Neked 

szól ez az üzenet, Nebukadneccar király! Elvesztetted királyságodat! 29Száműznek az emberek közül, a 

mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és hét időszak múlik el fölötted, amíg el nem 

ismered, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik, és annak adja, akinek akarja. 
30Azon nyomban beteljesedtek ezek az igék Nebukadneccaron. Száműzték az emberek közül, füvet 

evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a 

sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. 

ApCsel 12, 21-23 

A kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. 22A 

nép pedig felkiáltott: Isten hangja ez, és nem emberé! 23Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, 

amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. 

Péld 25, 27 

Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség? 

Jn 5, 41-44 

Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, 42rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten 

szeretete. 43Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt 

befogadjátok. 44Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, 

amely az egy Istentől van, nem keresitek? 

Jn 7, 18 

Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, 

és abban nincs hamisság. 

Jn 8, 50 

Én nem keresem a magam dicsőségét: van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. 

Jn 8, 54-55 

Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki 

megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, 55pedig nem ismeritek őt, én azonban 

ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én 

ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. 

1Thessz 2, 5-7 

Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a 

tanúnk: 6nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. 7Mint Krisztus apostolai 

élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya 

dajkálja gyermekeit. 
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6. A hitetlenség figyelmeztetése 

Róm 1, 22-24 

Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá lettek, 23és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték 

halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. 24Ezért kiszolgáltatta őket 

Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. 

Róm 3, 23 

mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét 

2Thessz 1, 9 

Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától (dicsőségének erejétől)  

Jer 2, 11 

Cserélt-e pogány nép isteneket? – pedig azok nem is istenek! De az én népem fölcserélte dicsőségét 

haszontalansággal. 

 

7. Isten dicsősége Isten családjában – most és a jövőben 

Mt 6, 13 

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Hag 2, 9 

Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt – mondja a 

Seregek URa –, és ezen a helyen békességet adok! – így szól a Seregek URa. 

Jel 4, 11 

Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te 

teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. 

Jel 5, 12 

és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, 

a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás! 

Jel 15, 8 

A szentély megtelt Isten dicsőségének és hatalmának füstjével, és senki sem mehetett be a 

szentélybe, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása. 

Jel 21, 9-11 

így szólt hozzám: Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. 10Elvitt engem 

lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely 

Istentől, a mennyből szállt alá, 11telve Isten dicsőségével; ragyogása hasonló volt a legértékesebb 

drágakőhöz, a kristályfényű jáspishoz 
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Jel 21, 22-27 

Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma. 23És 

a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége 

világosította meg, és lámpása a Bárány: 24a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai 

oda viszik be dicsőségüket. 25Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. 26A népek oda 

viszik be kincseiket és gazdagságukat, 27tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik 

utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány 

életkönyvébe. 

 

8. Jézus visszajövetele 

Mt 16, 27 

Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet 

mindenkinek cselekedetei szerint. 

Mt 24, 30 

És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az 

Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. 

Mt 25, 31 

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége 

trónjára. 

Mk 8, 38 

Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az 

Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. 

Mk 10, 37 

Ők pedig ezt mondták neki: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön 

majd a te dicsőségedben. 

Róm 8, 18-21 

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá 

lesz rajtunk. 19Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. 20A teremtett világ 

ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, 

mégpedig azzal a reménységgel, 21hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság 

szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. 

1Kor 15, 40-43 

Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a 

földieké. 41Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik 

csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. 42Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik 

romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; 43elvettetik gyalázatban, feltámasztatik 

dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.  
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Fil 3, 21 

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, 21aki 

az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga 

alá vethet mindeneket. 

Kol 3, 3-4 

Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. 4Mikor Krisztus, a mi 

életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. 

2Tim 2, 13 

mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus 

dicsőségének megjelenését 

1Pét 1, 20-21 

Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek, 21akik általa 

hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe 

vetett reménység is legyen. 

1Pét 4, 13 

Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének 

megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. 

1Pét 5, 1-4 

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, 

valamint eljövendő dicsőségének is részese: 2legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne 

kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, 3ne is úgy, mint akik uralkodnak 

a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. 4És amikor megjelenik a főpásztor, 

elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.  

 

Egyéb érdekes Igék a dicsőségről 

Péld 17, 6 

Az öregek koronája: az unokák, és a fiak ékessége (dicsősége): az atyák. 

Péld 25, 2 

Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. 

Péld 28, 12 

Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent, ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az 

embereket 


