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Bevezetés 

ApCsel 2, 36-39 → Tudja meg  v36  Izrael háza 

    v39  Mindenki, akit elhív az Úr → Jézust Isten Úrrá és Messiássá tette! 

Mintha átszúrták volna a hallgatók szívét: Mit csináljunk, testvérek, férfiak? 

i. Térjetek meg 

ii. Keresztelkedjetek meg  

→ következmény 

i. Bűneink bocsánata 

ii. Szent Lélek ajándéka  

Szent Lélek ajándéka? → Jézus feltámadása: testét teljesen átjárja a Lélek → felmegy az Atyához →  

      Isten az Ő feltámadt testén keresztül árasztja a Lelket a Mennyből! 

Pünkösd → Szent Lélek keresztség → később töltekezés… 

A Szent Lélekkel való betöltekezés reménységet hoz a szívünkbe! 

Miért? Hogyan? 

Zsid 6, 4-6  Megízleljük az eljövendő kor erőit és valóságát. Felébred bennünk a remény az 

eljövendő kor teljessége felé. Vagyis arra a teljességre, ami még nincs itt! 

 

Tartalom 

 A reménység tartalma 

1. Hogy meglássuk Jézus Krisztust szemtől szembe. Hogy színről színre lássuk a dicsőség 

Királyát. 

2. A mennyei Jeruzsálem meglátása → ahogy a feltámadt egyház és Jézus összeölelkeznek. 

Ebben szerepe van a földi Jeruzsálemnek is, ahol a Menny és a Föld össze fog érni és egységet 

alkot.  

3. Isten Országának teljessége után, ahol minden az igazságos Király uralma alatt lesz (kultúra, 

társadalom, személyek stb.). Igazság és béke országa.  

4. Testünk feltámadása → végső győzelem a bűn a halál és a Sátán felett. Üdvösségünk 

beteljesedése. 

5. Hogy az egész teremtés megszabadul a romlandóság szolgaságából → mindenek 

újjáteremtése.  
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A reménység elválaszthatatlan a vágyakozástól! 

Róm 8, 23 Mivel a Lélek első zsenge, előíz → vágyat fakaszt fel bennünk az eljövendő 

teljességre! Amikor tehát megkapjuk a Lelket → azzal még nem kaptunk meg 

mindent! A Lélek orientál minket az eljövendő teljesség felé. Vágyat ébreszt bennünk 

azok felé a dolgok felé, amiket még nem kaptunk meg!  Presence and desire MF2007 

Mivelhogy a remény/vágy a Lélektől van → mindenki, aki veszi a Lelket, megkapja! 

2 Kor 5, 1-5  

2 Kor 4, 7 A Szent Lelket, az eljövendő világ erőit és előízét, viszont a jelenvaló világban érezzük. 

Cserépedény → halandó testünk! Isten Lelkét – ezt az elképesztő, Mennyhez tartozó) 

ajándékot az Úr beletölti halandó testünkbe! 

2 Kor 4, 16 A testünk romlik és elmúlik (halandóságunkat nem vette el Isten!) → Mégis az 

örökkévalóság bennünk van!  

Feszültség – Az eljövendő kor erői ↔ Bukott világ körülményei 

          Örökkévalóság ↔ Halandóság 

A 2. Korinthusi levél arról szól, mit jelent mennyei életet élni a földön. → vissza a 2 Kor 5, 1-5 

2 Kor 5, 1-5 

v1   Tudjuk! Ez a tudás Isten Lelkétől jön. Akiben nincs meg a Szent Lélek, nem tudja ezt! Ígéretet 

kaptunk örök, mennyei hajlékra (testre → szellemi test, feltámadt test!) 

v2  Érezzük a feszültséget az eljövendő világ és a jelenvaló között → sóhajtozunk és 

vágyakozunk. A sóhajtozás és a vágyakozás együtt jár – addig, amíg az eljövendő eljön! 

v3  Meztelenek – annyit jelent, hogy test nélküliek 

v4 Nem akarunk meztelenek lenni → fel akarjuk ölteni mennyei testünket. 1 Kor 15, 54 

v5 Isten felkészít minket erre! → Arra rendelt és teremtett, hogy örök, dicsőséges testet 

kapjunk. Ennek a testnek a zálogaként kaptunk a Lelket! 

Ezt az ajándékot azért kaptuk, hogy megismertesse velünk az eljövendő dolgokat, és belénk 

ültesse az azok utáni vágyakozást. → Ezzel együtt jár a sóhajtás, nyögés (groaning) 

Mi jut eszedbe erről a szóról: groaning? 

→ Teher!  

Korlátokat tapasztalunk, fájdalmat. A sóhajtás a szabadság iránti vágyat fejezi ki! Róm 8, 15 
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Ef 1, 13-14 Mikor hívővé leszünk → Isten elpecsétel. A pecsét a tulajdonos jele. Mi már Isten 

tulajdona vagyunk, de ez csak az eljövendő korban lesz teljesen nyilvánvalóvá. (Itt is 

megjelenik a vágyakozás).  

  Viszont örökségünk garantált! Garancia = Szent Lélek 

  A bennünk lévő vágy hatalmas! 

 Ebben a vágyban éljük át a már említett feszültséget: 

 Feszültség – Az eljövendő kor erői ↔ Bukott világ körülményei 

          Örökkévalóság ↔ Halandóság 

 

Rom 8, 18-26 Az egész teremtett világ várja Isten fiainak megjelenését! – Mit jelent ez? → A 

teremtett világ várja Isten gyermekeinek testi feltámadását! Az emberiség bukása     

(a bűn) az egész teremtett világra kihatott. A feltámadáskor az egész teremtés meg 

fog szabadulni a romlandóság rabszolgaságából, és helyre fog állni! 

v22 Vajúdás → Új élet közeledik! A fájdalom alatt Isten valamit életre kelt! 

v23 Azért sóhajtozunk, mert megízleltük a Lelket, az eljövendő világot → és vágyunk a 

feltámadásra! 

v26 Miből áll erőtlenségünk? 

Szenvedésünk elemei:  1.  Romlandó, bukott világ körülményein  

   2.  Halandó testben élünk 

   3.  Zarándok, tökéletlen egyházban élünk 

Nemcsak mi sóhajtozunk, hanem a Lélek is! Istenben is ott van ez a végtelen vágy! Ő tette belénk! 

A Lélek tehát arra tanít minket, hogyan imádkozzunk Jézus visszajöveteléért, amikor Isten minden 

ígérete és a mi reménységünk beteljesedik.  

Fontos felismernünk szavaink korlátait. Nem tudjuk szavakba önteni ezt a vágyat. Szavaink nem érnek 

fel annak a nagyságával, amire vágyunk.  Jn 3, 2 

Isten Izrael népén keresztül készítette ezt a reménységet.  

Izrael életének fontos alapja: Isten ígéretei.  

Izrael a vágyakozás népe. Egy nép, amely arra tanít minket, hogyan kell várni Isten ígéreteinek 

beteljesedését.  

Az a gondolat, hogy Jézus Krisztus első eljövetelével minden beteljesedett → egy hátranéző egyházat 

termel. Ez a látás nem teljes! Jézus első eljövetele és váltság műve csak fokozza a vágyat és a 

reményt! 
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A remény itt van mindnyájunkban → mert bennünk van  a Lélek! 

Utolsó megjegyzés: Különbség van a sírás és a sóhajtás között! 

Sírás: a Lélekkel telt hívő reakciója a bűneire, illetve a szív megtörése Jézus halálán.  

Sóhajtozás: A teljesség utáni vágy feltörése. Van benne fájdalom, de mint a vajúdásnál, erőteljes 

       várakozással jár együtt → valami születni fog! 

 

Kérdések:  

Mi volt fontos? Mit értettél meg? 

Mire vágysz? 

Megtapasztaltad a teljesség utáni vágyat? 

 

 

 


